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 كتاب األم
 لإلمام الشافعي رمحه اهلل

 
 اجلزء الثاين



 415صفحة 
  

 كتاب الزكاة  
أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا حممد بن إدريس املطلب الشافعي رمحه اهلل قال قال اهلل عز وجل  

القيمة قال وما أمروا إال لعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
الشافعي فأبان اهلل عز وجل أنه فرض عليهم أن يعبدوه خملصني له الدين ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 
وقال اهلل جل وعز والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم يوم 

ا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذ
كنتم تكنزون وقال عز ذكره وال حتسنب الذين يبخلون ملا آتاهم اهلل من فضله هو خريا هلم بل هو شر 

هلم سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة قال الشافعي فأبان اهلل عز وجل يف هاتني اآليتني فرض الزكاة ألنه 
 الذهب والفضة الزكاة قال الشافعي قول اهلل عز وجل وال إمنا عاقب على منع ما أوجب وأبان أن يف

ينفقوهنا يف سبيل اهلل يعىن واهلل تعاىل أعلم يف سبيله الذي قال الشافعي وأما دفن املال فضرب من إحرازه 
وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغريه وقد جاءت السنة مبا يدل على ذلك مث ال أعلم فيه خمالفا مث 

نا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان قال أخربنا جامع بن أ ي راشد اآلثار أخرب
وعبدامللك بن أعني مسعا أبا وائل خيرب عن عبداهلل بن مسعود يقول مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وهو يتبعه حىت وسلم يقول ما من رجل ال يؤدى زكاة ماله إال مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه 
 يطوقه يف عنقه مث قرأ علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سيطوقون ما خبلو به يوم القيامة 
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أخربنا الربع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبداهلل بن دينار عن أ ي صاحل السمان عن أ ي   
اته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حىت هريرة أنه كان يقول من كان له مال مل يؤد زك

ميكنه يقول أنا كنزك أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن ابن عجالن عن نافع عن 
ابن عمر قال كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال ال يؤدى زكاته فهو كنز وإن 



اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكهم هبا  مل يكن مدفونا وقال
قال الشافعي وإمنا أمره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم وذكر اهلل تبارك وتعاىل الزكاة يف غري موضع من 

صلى  كتابه سوى ما وصفت منها قال فأبان اهلل عز وجل فرض الزكاة يف كتابه مث أبان على لسان نبيه
اهلل عليه وسلم يف أي املال الزكاة فأبان يف املال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة ومنه ما 

تثبث عليه وأن من األموال ماال زكاة فيه قال وكان فيما أبان من هذا مع غريه إبانة املوضع الذي وضع 
ى أن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلل به رسول صلى اهلل عليه وسلم من دينه وكتابه والدليل عل

فيما هلل عز وجل فيهي حكم والدليل على ما أراد اهلل تبارك وتعاىل حبكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر 
ما أراد منه وإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا املوضع من كتاب اهلل عز وجل ودينه يف 

ال تكون إال باإلبانة عن اهلل تبارك وتعاىل واتباع أمرهموضع كان كذلك يف كل موضع وسنته    

 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت
 التاء مع 

  
سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

ر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذك    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

ء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التا    
  



تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
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العدد الذي إذا بلغته اإلبل كان فيها صدقة  باب   

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك بن أنس عن حممد بن عبداهلل بن عبدالرمحن بن أ ي  
صعصعة املازين عن أبيه عن أ ي سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون 

قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان قال حدثنا عمرو بن حيىي املازين مخس ذود صدقة أخربنا الربيع 
عن أبيه قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون مخس 
ذود صدقة قال الشافعي أخربنا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه قال مسعت أبا سعيد اخلدري عن 

صلى اهلل عليه وسلم مثله قال الشافعي وهبذا نأخذ وال أعلم فيه خمالف لقيته وال أعلم ثقة يرويه إال  النيب
عن أ ي سعيد اخلدري فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى قال الشافعي وبني يف 

 السنة أن ليس فيما دون مخس من اإلبل صدقة وأن يف اخلمس صدقة 
فرض الصدقة باب كيف    

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا القاسم بن عبداهلل بن عمر عن املثىن بن أنس أو ابن فالن  
ابن أنس الشافعي يشك عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة مث تركت الغنم وغريها وكرهها الناس بسم 

صلى اهلل عليه وسلم على املسلمني اليت أمر اهلل الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهلل 
اهلل تعاىل هبا فمن سئلها على وجهها من املؤمنني فليعطها ومن سئل فوقها فال يعطه يف أربع وعشرين من 
اإلبل فما دوهنا الغنم يف كل مخس شاة فإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني من اإلبل ففيها ابنة 



بنت خماض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها  خماض أنثى فإن مل يكن فيها
بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة اجلمل فإذا بلغت إحدى وستون إىل 
مخس وسبعني ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعني 

عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون إىل 
ويف كل مخسني حقة وأن بني أسنان اإلبل يف فريضة الصدقة من بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة 

 وليست عنده جذعة وعنده حقة فإهنا تقبل منه احلقة وجيعل معها شاتني إن استيسر عليه أو 
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عشرين درمها فإذا بلغت عليه احلقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإهنا تقبل منه اجلذعة ويعطيه   
املصدق عشرين درمها أو شاتني أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وأخربين عدد ثقات كلهم عن 

لك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم محاد بن سلمة عن مثامة بن عبداهلل بن أنس ابن مالك عن أنس بن ما
مبثل معىن هذا ال خيالفه إال أين ال أحفظ فيه أال يعطى شاتني أو عشرين درمها وال أحفظ إن استيسر 

عليه قال الشافعي وأحسب يف حديث محاد عن أنس أنه قال دفع إىل أبو بكر الصديق رضى اهلل أخربنا 
عن ابن جريج قال قال يل ابن طاوس عند أ ي كتاب من الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم 

العقول نزل به الوحي وما فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإمنا نزل به 
الوحي قال الشافعي وذلك إن شاء اهلل تعاىل كما روى ابن طاوس وبني يف قول أنس قال وحديث أنس 

وغريه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبه نأخذ أخربنا الربيع حديث ثابت من جهة محاد بن سلمة 
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبداهلل بن عمر أن هذا 
كتاب الصدقات فه يف كل أربع وعشرين من اإلبل فدوهنا من الغنم يف كل مخس شاة وفيما فوق ذلك 

نت خماض فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إىل مخس وأربعني إىل مخس وثالثني ب
بنت لبون وفيما فوق ذلك إىل ستني حقة طروقة اجلمل وفيما فوق ذلك إىل مخس وسبعني جذعة وفيما 

فوق ذلك إىل تسعني ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إىل عشرين ومائة حقتان طروقتا اجلمل فما زاد على 



ي كل أربعني بنت لبون يف كل مخسني حقة ويف سائمة الغنم إذا كانت أربعني إىل أن تبلغ ذلك فف
عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إىل مائتني شاتان وفيما فوق ذلك رىل ثلثمائة ثالث شياه فما زاد 

دق وال على ذلك ففي كل مائة شاة وال خيرج يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس إال ما شاء املص
جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما 

بالسوية ويف الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم مخس أواقي هذه نسخة كتاب عمر بن اخلطاب اليت 
عي قال أخربين الثقة من كان يأخذ عليها قال الشافعي وهبذا كله نأخذ أخربنا الربيع قال أخربنا الشاف

 أهل العلم عن سفيان ابن حسني عن 
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الزهري عن سامل بن عبداهلل بن عمر عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال أدرى أدخل ابن عمر   
الفه بينه وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم عمر يف حديث سفيان أم ال يف صدقة اإلبل مثل هذا املعىن ال خي

وال أعلمه بل ال أشك إن شاء اهلل تعاىل إال أنه حدث جبميع احلديث يف صدقة الغنم واخللطاء والرقة 
هكذا إال أين ال أحفظ إال اإلبل يف حديثه قال الشافعي فإذا قيل يف سائمة الغنم هكذا فيشبه واهلل تعاىل 

ء بصفة والشي جيمع صيفتني يؤخذ أعلم أن ال يكون يف الغنم غري السائمة شيء ألن كلما قيل يف شي
من صفة كذا ففيه دليل على أن ال يؤخذ من غري تلك الصفة من صفتيه قال الشافعي هبذا قلنا ال يتبني 
أن يؤخذ من الغنم غري السائمة صدقة الغنم وإذا كان هذا هكذا يف اإلبل والبقر ألهنا املاشية اليت جتب 

وإذا كان للرجل أربعة من اإلبل فال يكون فيها زكاة حىت تبلغ  فيها الصدقة دون ما سواها قال الشافعي
مخسا فإذا بلغت مخسا ففيها شاة مث ال زكاة يف الزيادة على مخس حىت تبلغ عشرا فإذابلغت ففيها شاتان 

فإذا زادت على عشر فال زكاة يف الزيادة حىت تكمل مخس عشرة فإذا كملتها ففيها ثالث شياه فإذا 
يف الزيادة حىت تبلغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شياه فإذا زادت فال زكاة يف الزيادة  زادت فال زكاة

حىت تبلغ مخسا وعشرين فإذا بلغت مخسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن يف اإلبل غنم حبال وكانت 
يء حىت فيها بنت خماض فإن مل يكن فيها بنت خماض ففيها ابن لبون ذكر فإذا زادت فليس يف الزيادة ش



تكمل ستا وثالثني فإذا كملتها ففيها بنت لبون فإذا زادت فليس يف الزيادة شيء حىت تكمل ستا 
وأربعني فإذا كملتها ففيها حقة طروقة الفحل فإذا زادت فليس يف الزيادة شيء حىت تكمل إحدى 

ني فإذا بلغتها ففيها وستني فإذا كملتها ففيها جذعة فإذا زادت فليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ ستا وسبع
بنتا لبون فإذا زادت فليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ إحدى وتسعني فإذا بلغتها ففيها حقتان طروقتا 

الفحل فإذا زادت فليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها سقط الفرض الثاين 
ها بنت لبون ويف كل مخسني حقة قال واستقبل هبا فرض ثالث فعدت كلها فكان يف كل أربعني من

الشافعي وإبانة ذلك أن تكون اإلبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثالث بنات لبون فإذا زادت 
فليس يف زيادهتا شيء حىت تكمل مائة وثالثني فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون فإذا زادت فليس يف 

ها ففيها حقتان وبنت لبون زيادهتا شيء حىت تكمل مائة وأربعني فإذا كملت  
   
 

 420 :صفحة 
 

فإذا زادت فليس يف زيادهتا شيء حىت تكمل مائة ومخسني فإذا كملتها ففيها ثالث حقاق مث ليس يف   
زيادهتا شيء حىت تكمل مائة وستني فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت فليس يف زيادهتا شيء 

غتها ففيها حقة وثالث بنات لبون فإذا زادت فليس يف الزيادة شيء حىت حىت تبلغ مائة وسبعني فإذا بل
تبلغ مائة ومثانني فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنا لبون فإذا زادت فليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ مائة 

ا وتسعني فإذا بلغتها ففيها ثالث حقاق وبنت لبون فإذا زادت فليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ مائتني فإذ
بلغتها فعلى املصدق أن يسأل فإن كانت أربع حقاق منها خريا من مخس بنات لبون أخذها وإن كانت 

مخس بنات لبون خريا أخذها ال حيل له يغر ذلك وال أراه حيل لرب املال غريه فإن أخذ من رب املال 
السهمان قال الصنف األدىن كان حقا عليه أن خيرج فضل ما بني ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل 

الشافعي مث هكذا كل ما اجتمع فيه الفرض يف أربعمائة وغريها أخذ املصدق األفضل ألهل السهمان 
وأعطى ذلك رب املال فإن ترك له أخرج رب املال فضله قال الشافعي وإن استوت قيم أربع حقاق 

الصنفني ومل جيد ومخس بنات لبون كان للمصدق أن يأخذ من أي قال الشافعي وإن وجد املصدق أحد 



اآلخر أخذ النصف الذي وجد ومل يأخذ اآلخر كأن وجد أربع حقاق ومل جيد مخس بنات لبون فيأخذ 
احلقاق فإن وجد مخس بنات لبون ومل جيد احلقاق فيأخد بنات اللبون ألنه ليس هنالك فرض وال فضل 

حقاق فرأي أربع بنات لبون  يدعه قال الشافعي وإذا كانت اإلبل مائتني فوجد أربع بنات لبون وأربع
يقاربن احلقاق ومل يشك يف أن لو كانت معهن واحدة منهم يف أهنا أفضل من احلقاق مل يكن له أن 
يأخذ إال احلقاق ومل يكن له أن يكلفه ما ليس يف إبله وهو جيد فريضته يف إبله قال ولو كانت بنات 

وبنت خماض ألهنا دون بنت لبون وكان لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقا أو أخذها 
مع بنات اللبون خريا للمساكني مل يكن ذلك له ألنه حينئذ يصري إىل فراق الفريضة قال ولو كانت 

احلقاق مراضا أو ذوات نقص أو عيب مل يكن له أن يأخذ إال بنات لبون إذا كانت صحاصحا قال ولو 
اإلبل صحاحا قيل له إن أعطيت من أحد الصنفني  كان الصنفان اللذان مها الفرض معا ناقصني وسائر

صحاحا من حيث شئت قبلناه وإن مل تفعل أخذنا منك السن اليت هي أعلى ورددنا عليك أو السن اليت 
هي أسفل وأخذنا منك قال الشافعي وإن كانت اإلبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إال األقل من عدد 

 الصدقة كأن 
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قة مخس أو أربع والصحيح ثالث أو اثنتان قيل له نأخذ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما الصد  
يبقى من الصحيح صحيحا مثله فإن جئت به وإال أخذنا منك الصحيح األعلى ورددنا عليك أو 

الصحيح األسفل وأخذنا منك وال نأخذ منك مريضا ويف اإلبل عدد صحيح قال الشافعي وإذا كانت 
وعشرين فلم يكن فيها بنت خماص أخذ منها ابن لبون ذكر فإن مل يكن فيها فاخليار لرب  اإلبل مخسا

املال يأتى بأيهما شاء وأيهما جاء به فهو فريضة فإن جاء هبما معا مل يكن للمصدق أن يأخذ إال ابنة 
 خماض ألهنا الفرض األول الذي ال فرض غريه وهي موجودة 

باب عيب اإلبل ونقصها    



الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإن كانت اإلبل معيبة كلها جبرب أو هيام أو مرض أو عوار أو  أخربنا 
عيب ما كان أخذ املصدق واحدة منها ومل يكلفه صحيحة من غريها قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وليس 

ا للمساكني للمصدق إذا كانت اإلبل معيبة كلها أن ينخفض وال يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظر
إمنا يكون له االرتفاع أو االخنفاض إذا مل تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة ويف املال 
سواها سامل من العيب قال وله أن يأخذ غري املعيب من السن اليت وجبت له وليس لرب املال أن يبدله 

فكانت الشاة اليت جتب فيها أكثر مثنا  شرا منها قال الشافعي ولو كانت اإلبل معيبة كانت فريضتها الغنم
من بعري منها قيل له إن أعطيتها قبلت وإن مل تعطها فلك اخليار يف أن تعطي بعريا متطوعا مكاهنا أو 

تعطيها فإن أىب اخليار جرب على أخذ الشاة ومىت جرب فلم يعط الشاة حىت خيتار أن يعطى البعري قبل منه 
لبعض فأعطى أنقصها أو أدناها أو أعالها قبل منه وليس كاإلبل  قال وإذا كان بعض اإلبل مباينا

فريضتها منها فيها النقص قال الشافعي وسواء كان النقص قدميا أو حدث بعد ما عد اإلبل وقبل ينقص 
منها أو من الغنم مث نقص ما قبض أو هلك يف يده أو نقصت إبل رب املال أو هلكت يف يده مل يرجع 

حبه بشيء قال الشافعي وإن عد الساعي اإلبل فلم يقبض من رهبا الزكاة حىت واحد منهما على صا
تلفت أو تلف بعضها ومل يفرط فإن كان يف الباقي شيء أخذه وإال فال شيء له قال الشافعي وإن 

كانت لرجل إبل فعدها الساعي وقال رب املال يل إبل غائبة فأخذ منه صدقة الغائبة واحلاضرة مث أخذ 
بلد إبله الغائبة صدقة فعلى املصدق الذي أخذ منه ساعي   
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منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غريه مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم   
صدقته إال أن يشاء رب املاشية أن يدع حقه السن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال حفظنا أن 

اهلل عليه وسلم قال يف أسنان اإلبل اليت فريضتها بنت لبون فصاعدا إذا مل جيد املصدق رسول اهلل صلى 
السن اليت وجبت له وأخذ السن اليت دوهنا أخد من رب املال شاتني أو عشرين درمها وإن أخذ السن 

ق إذا مل اليت فوقها رد على رب املال شاتني أو عشرين درمها قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وعلى املصد



جيد السن اليت وجبت له ووجد السن اليت هي أعلى منها أو أسفل أن ال يأخذ ألهل السهمان إال اخلري 
هلم وكذلك على رب املال أن يعطيه اخلري هلم فإن مل يقبل املصدق اخلري هلم كان على رب املال أن 

ن قال الشافعي وإذا وجد العليا خيرج فضل ما بني ما أخذ املصدق وبني اخلري هلم مث يعطيه أهل السهما
ومل جيد السفلى أو السفلى ومل جيد العليا فال خيار له ويأخذ من اليت وجد وليس له غري ذلك قال 

الشافعي وإذا وجد أحد السنني ذات عوار أو مها معا ذايت عوار وحتتهما أو فوقهما من اإلبل سامل من 
له أن يأخذ ذلك من ذوات العوار ويف اإلبل صحيحة وله العوار ومل جيد السن العليا وال السفلى فليس 

أن يأخذ على النظر للمساكني على ما وصفت فلكما ارتفع سنا أعطى رب املال شاتني أو عشرين 
درمها وإاذ ارتفع إىل السن اليت فوق السن اليت تلى ما وجب له فقد ارتفع سنني أعطى رب املال أربع 

تفع سنا ثالثا زاد شاتني فأعطاه ست شياه أو ستني درمها وهكذا إذا شياه أو أربعني درمها مث إن ار
اخنفض أخذ منه يف سن ما اخنفض إليها شاتني أو عشرين درمها ال خيتلف وال ينظر يف ذلك إىل أن 

تكون قيمة ما بني السنني أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه قال الشافعي وال حيل للساعي أن 
درمها والشاتان أقل نقدا على املساكني من العشرين الدراهم وال الشاتني والعشرون يعطيه عشرين 

الدراهم أقل نقدا على املساكني منهما قال الشافعي وإذا كان املصدق يلى صدقة دراهم وإبل وغنم 
ر وهكذا وإن مل يكن يصدق إال ماشية باع منها فريد على املأخوذ منه عشرين درمها إذا كان ذلك النظ

 للمساكني قال الشافعي ويبيع على النظر للمساكني من أي أصناف املاشية أخذ 
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قال الشافعي وإذا كان يصدق إبال ال أمثان هلا للوهنا أو عيب هبا فلم جيد السن اليت وجبت يف املال   
تان أو العشرون ووجد السن اليت أسفل منها فكان إذا أخذها وشاتني أو عشرين درمها كانت الشا

درمها خريا من بعري منها خري رب املال بني أن يتطوع له بالسن اليت هي أعلى مما وجبت عليه أو يعطيه 
املصدق الذي هو خري للمساكني قال الشافعي وإذا أخذ من رب املال الفضل بني السنني أعطى رب 

أن ميتنع ألن يف احلديث شاتني إن  املال أيهما شاء إن شاء شاتني وإن شاء عشرين درمها وليس للوايل



تيسرتا أو عشرين درمها فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطامها إال أن يشاء عشرين درمها قال 
الشافعي واالحتياط لرب املال أن يعطى األكثر للمساكني من شاتني أو عشرين درمها قال الشافعي وإذا 

السن اليت وجبت فيها فقال رب اإلبل آتى هبا قبلت منه  كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها
إذا جاء هبا من أمثل إبله أو خريا منها وإن جاء هبا من إبل أألم منها مل يكن للمصدق أن يقبلها وكان له 

أن يرتفع يف إبل ويرد عليه أو ينخفض يأخذ منه قال الشافعي واإلبل يف هذا خمالفة للبقر والغنم إذا مل 
من البقر والغنم كلفها رهبا إال أن يتطوع له بأعلى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة ويف  جيد السن

  ماشيته صحيح فليس له أن يرتفع ويرد وال ينخفض ويأخذ من البقر وال الغنم حبال
 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم

  :وقال تعاىل (عشر
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

حيتاج إىل نقل  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)    
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   ا إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقولفأم (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     



  
يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

مها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغري    احلذف كما حكاه  -
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باب الشاة تؤخذ يف اإلبل    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم وله غنم أخذ من غنمه مما  

نها جيوز أن يكون أضحية فإن كانت غنمه معزى فثنية وإن كانت ضأنا فجذعة وال يؤخذ منه أعلى م
وال دوهنا إال أن يتطوع رب املال بأعلى فيقبل منه قال الشافعي وإن كانت غنمه ذوات عوار أو مراضا 
أو ال غنم له فاخليار فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى وال أنظر إىل األغلب 

يف صدقة الغنم فليس يل أكثر منهاقال بالبلد ألنه إمنا جاء أن عليه شاة فإذا أخذهتا يف السن الذي جيزيء 
الشافعي وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطى ماعزة أو معزى فأراد أن يعطى ضائنة 
قبلتها منه ألنه إمنا مسيت عليه شاة فإذا جاء هبا قبلتها منه قال الشافعي ويأخذ إبله بالعدد ما كانت إبله 

وأي شاة من شاء بلده جتزيء أضحية قبلت منه وإن جاء هبا من غري شاء لئاما أو كراما ال خيتلف ذلك 
بلده ومثل شاء بلده أو خري قبلت وإن جاء هبا دوهنا مل تقبل ولو كانت له إبل كرام وجبت فيها فريضة 
منها فأراد أن يعطينا من إبل هل ولغريه تلك السن وهي أدىن من إبله مل يكن لنا أخذها منه ومل جتز عنه 

ن يعطينا إياها كما لو كانت له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غري بلده أو ببلده إبل كرام مل نأخذ منه أ
صدقة اللئام من إبل بلده وال إبله اليت ببلد غري بلده وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر ما فيها قال 

إال أن يتطوع فإذا ضرب الشافعي وإذا وجبت لنا عليه جذعة مل يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا 
الفحل السن اليت وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له ال نأخذها منك أو تأيت بغريها من تلك السن 



إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العليا ونرد عليك أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 
ذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال مل يأمرين فيه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معا

النيب صلى اهلل عليه وسلم بشيء قال الشافعي والوقص ما مل يبلغ الفريضة قال الشافعي ويشبه أن يكون 
معاذ إمنا أخذ الصدقة بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد روى أنه أتى مبا دون ثالثني فقال مل 

يه وسلم فيها شيئا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن أمسع من النيب صلى اهلل عل
محيد بن قيس عن طاوس اليماين أن معاذ بن جبل أخذ من ثالثني بقرة تبيعا ومن أربعني بقرة مسنة 

 وأتى مبا دون ذلك فأىب أن يأخذ 
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وسلم فيه شيئا حىت ألقاه فأسأله فتوىف رسول اهلل  منه شيئا وقال مل أمسع من رسول اهلل صلى اهلل عليه  
صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل قال الشافعي وطاوس عامل بأمر معاذ وإن كان مل يلقه 
على كثرة من لقى ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت وقد روى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 تبيعا ومن أربعني مسنة قال الشافعي وأخربين غري واحد من أهل اليمن عن أمر معاذا أن يأخذ من ثالثني
عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ماروى طاوس أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 
قال أخربنا بعض أهل العلم واألمانة عن حيىي ابن سعيد عن نعيم بن سالمة أن عمر بن عبدالعزيز دعا 

فة فزعموا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كتب هبا إىل معاذ بن جبل فإذا فيها يف كل ثالثني تبيع بصحي
 ويف كل أربعني مسنة قال الشافعي وهو ما ال أعلم فيه بني أحد لقيته من أهل العلم خالفا وبه نأخذ 

باب تفريع صدقة البقر    
تبلغ ثالثني فإذا بلغتها ففيها تبيع فإذا زادت فليس قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ليس يف البقر شيء حىت  

يف الزيادة شيء حىت تبلغ أربعني فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة قال الشافعي مث ليس يف الزيادة شيء حىت 
تبلغ ستني فإذا بلغتها ففيها تبيعان مث ليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ سبعني فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع 

 الزيادة شيء حىت تبلغ مثانني فإذا بلغتها ففيها مسنتان مث ليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ تسعني مث ليس يف



فإذا بلغتها ففيها ثالثة أتبعة مث ليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ مائة فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيعان مث ليس 
وتبيع مث ليس يف الزيادة شيء حىت تبلغ يف الزيادة شيء حىت تبلغ مائة وعشرة فإذا بلغتها ففيها مسنتان 

مائة وعشرين فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ اخلري للمساكني أربعة أتبعة أو ثالث مسنات كما 
قلت يف اإلبل وإذا وجد أحد السنني ومل جيد اآلخر أخذ الصدقة من السن اليت وجد كما قلت يف اإلبل 

   هكذا صدقة البقر حىت تتناهى إىل ما تناهت إليهال خيتلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض مث

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري
 فينبغي أن 

  
يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
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الغنم باب صدقة    

قال الشافعي ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف صدقة الغنم معىن ما أذكر إن شاء اهلل تعاىل  
وهو أن ليس يف الغنم صدقة حىت تبلغ أربعني فإذا كانت أربعني ففيها شاة مث ليس يف زيادهتا شيء حىت 

دهتا شيء حىت تبلغ مائيت شاة وشاة تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان مث ليس يف زيا
فإذا بلغتها ففيها ثالث شياه مث ليس يف زيادهتا شيء حىت تبلغ أربعمائة شاة فإذا كملتها ففيها أربع شياه 

مث يسقط فرضها األول فإذا بلغت هذا فتعد ففي كل مائة شاة وال شيء يف الزيادة حىت تكمل مائة 
 تفرق وال خيري رب املاشية وللساعي أن خيتار السن اليت وجبت أخرى مث تكون فيها شاة وتعد الغنم وال
 له من خري الغنم إذا كانت الغنم واحدة 

باب السن اليت تؤخذ يف الغنم    



أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر  
الطائف وخماليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ومل يأخذه استعمل أبا سفيان بن عبداهلل على 

منهم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حىت لقى عمر فقال اعلم أهنم يزعمون أنا 
نظلمهم أنا نعتد علهم بالغذى وال نأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذى حىت بالسخلة يروح 

يده وقل هلم ال آخذ منكم الرىب وال املاخض وال ذات الدر وال الشاة األكولة وال فحل  هبا الراعي على
الغنم وخذ العناق واجلذعة والثنية فذلك عدل بني غذاء املال وخياره قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وهبذا 

لصدقة من اجلعرور نقول أن تؤخذ اجلذعة والثنية وهو يف معىن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يأخذ ا
وال معى الفأرة وإن كان معقوال أنه أخذ من وسط التمر فيقول تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي 

الشاة اليت جتوز أضحية قال الشافعي وهو واهلل أعلم معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما 
  أطلق اسم شاة

 ID ' '   م العربسبق وإن كان أحدمها يل سيحد كال .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
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باب الغنم إذا اختلفت    
غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل فإذا اختلفت  

املصدق من وسط أجناسها ال من أعالها وال من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خري ما جيب له قال 
الشافعي وإن كان خري الغنم أكثرها أو وسطها أكثرها فسواء واهلل أعلم يأخذ من األوساط من الغنم 



 وجبت له قال لرب الغنم إن تطوعت بأعلى منها أخذهتا وإن مل فإن مل جيد يف األوساط السن اليت
تتطوع كلفتك أن تأيت مبثل شاة وسط ومل آخذ من األدىن والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة 
وإمنا منعىن أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

 بعثه مصدقا إياك وكرائم أمواهلم وكرائم األموال فيما هو أعلى من كل ما جيوز ملعاذ بن جبل حني
أضحية قال الشافعي وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل يأخذ املصدق من أيهما شاء وإن 

كانت إحدامها أكثر من األكثر قال الشافعي والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته وال يشبه هذا التمر 
الضأن بني التمييز من املعزى وليس كذلك التمر قال الشافعي وهكذا البقر ال ختالف الغنم إذا ألن 

كانت جواميس وعرابا ودربانية قال الشافعي فإذا كانت اإلبل خبتا وعرابا ومن أجناس خمتلفة فكانت 
من األكثر  صدقتها الغنم فال ختتلف وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بألكثر من أصنافها أخذ

فإن مل جيد يف األكثر السن اليت جتب له كلفها رب املاشية ومل ينخفض ومل يرتفع ويرد إال أن ينخفض 
يف األكثر منها أو يرتفع فريد فأما يف غري الصنف الذي هو أكثر فال قال الشافعي ومن قال يأخذ يف كل 

تسوي مائة وعشر أرحبية تسوى  بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة خماض واإلبل عشر مهرية
مخسني ومخس جندية تسوى مخسني فيأخذ بنت خماض أو ابن لبون ذكرا بقيمة مخسى مهرية ومخسى 
أرحبية ومخس واحدة جندية إال أن تطيب نفس رب املال فيعطيه من اخلري منها بال قيمة قال الشافعي 

خذ املصدق من الصنف الذي ال عيب فيه ألنه فإذا كان يف بعض اإلبل أو البقر أو الغنم املختلفة عيب أ
  ليس له عيب
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قال الشافعي وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أهنا دون الغنم اليت حتصر به وسأل   
الساعي أن يأخذ من األكثر أو من اليت هي دون األكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا 

ا صدقه على اخنفاضها وارتفاعها وهكذا إذا كانت البقر عرابا ودربانية وجواميس صدقه على عدده



والغنم خمتلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها وقيمة املأخوذ منها من قدر عدد كل صنف 
 منها ويضم البخت إىل العراب واجلواميس إىل البقر والضأن إىل املعز 

باب الزيادة يف املاشية    
افعي رمحه اهلل تعاىل وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية جرب املصدق رب املاشية قال الش 

على أن يأتيه بثنية إن كانت معزى أو جذعة إن كانت ضأنا إال أن يتطوع فيعطى شاة منها فيقبلها ألهنا 
هكذا إن كانت أفضل ألنه إذا كلف ما جيب عليه من غري غنمه فقد ترك فضال يف غنمه قال الشافعي و

الغنم اليت وجبت فيها الزكاة خماضا كلها أو لبنا أو متابيع ألن كل هذا ليس له لفضله على ما جيب له 
وكذلك إن كانت تيوسا لفضل التيوس قال الشافعي وكذلك إن كانت كل الغنم اليت وجبت له فيها 

يديه ومىت تطوع فأعطى مما يف الزكاة أكولة كلف السن اليت وجبت عليه إال أن يتطوع فيعطى مما يف 
يديه فوق السن اليت وجبت عليه غري ذات نقص قبلت منه فإن أعطاه منها ذات نقص وفيها صحيح مل 
يقبل منه قال الشافعي فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه مل يقبل ذات نقص إذا مل 

حبال ألنه ليس يف فرض الغنم ذكور قال جتز ضحية وقبلت إذا جاز ضحية إال أن يكون تيسا فال يقبل 
الشافعي وهكذا هذا يف البقر ال خيتلف إال يف خصلة فإنه إذا وجب عليه مسنة والبقر ثريان فأعطى ثورا 
أجزأ عنه إذا كان خريا من تبيع إذا كان مكان تبيع فإذا كان فرضها من اإلناث فال يقبل مكاهنا ذكرا 

هذا خطأ من الكاتب ألن آخر الكالم يدل على أنه تبيع قال الشافعي قال الربيع أظن مكان مسنة تبيع و
فأما اإلبل فتخالف الغنم والبقر يف هذا املعىن بأن املصدق يأخذ السن األعلى ويرد أو السفلى ويأخذ وال 
رد يف غنم وال بقر وإذا أعطى ذكرا بقيمة أنثى مل يؤخذ منه ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى وذكر إذا 

ب ذكر إذا كان ذلك يف ماشيته اليت هي أعلى مما جيوز يف الصدقة وال يؤخذ ذكر مكان أنثى إال أن وج
 تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطى منها ومىت تطوع 
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فأعطى مما يف يده فوق السن اليت وجبت غري ذات نقص قبلت منه النقص يف املاشية قال الشافعي إذا   
اة فحال عليها احلول فما نتجت بعد احلول مل يعد على ربه كان قبل أن يأتى املصدق كانت أربعون ش

أو بعده قال ويعد على رب املال ما نتجت قبل احلول ولو بطرفة عني عددته على رب املاشية قال 
م الشافعي وال يصدق املاشية حىت تكون يف أول احلول وآخره أربعني شاة قال الشافعي وال أنظر إىل قدو

املصدق وإمنا أنظر إىل احلول من يوم ميلك رب املاشية املاشية والقول قول رب املاشية فإذا خرج 
املصدق يف احملرم وحول املاشية صفر أو ربيع األول أو رحب أو قبله أو بعده مل يأخذ من رب املاشية 

ذا بني أن املصدق ليس مما شيئا حىت يكون حوهلا إال أن يتطوع رب املاشية باألداء عنها قال الشافعي وه
جتب به الصدقة بسبيل وأن الصدقة إمنا جتب حلوهلا قال الشافعي ويوكل به املصدق من يقبض منه 

الصدقة يف حوهلا فإن مل يفعل فعلى رب املاشية أن يؤدي صدقته حلوهلا قال الشافعي فإذا كان لرجل 
ت األمهات ومل ميكنه أن يؤدي صدقتها فال أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد احلول مث مات

صدقة عليه يف أوالدها وإن كثروا حىت حيول على أوالدها احلول وأوالدها كالفائدة فيها إذا حال عليها 
احلول قبل تلدها وإمنا تعد عليه أوالدها إذا كان الوالد قبل احلول قال الشافعي وإذا كانت الوالدة قبل 

ن كان األوالد أربعني ففيها الصدقة وإن مل تكن أربعني فال صدقة فيها ألن احلول مث موتت األمهات فإ
احلول حال وهي مما ال جتب فيه الصدقة لو قال الشافعي ولو كانت لرجل غنم ال جيب يف مثلها الصدقة 
فتناجتت قبل احلول فحال احلول وهي أربعون مل يكن فيها صدقة وال صدقة فيها حىت حيول عليها احلول 

يوم متت أربعني وحيول عليه احلول وهي أربعون أو أكثر قال وهكذا لو أفاد غنما فضمها إىل غنم ال  من
جتب فيها الصدقة مل جيب عليه فيها الصدقة حىت حيول عليها احلول من يوم أفاد األربعني قال الشافعي 

 وال يعد بالسخل على رب املاشية إال بأن يكون السخل قبل احلول ويكون أصل 
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الغنم أربعني فصاعدا فأما إذا كانت أقل من أربعني ومل تكن الغنم مما فيه الصدقة وال يعد بالسخل   
حىت يتم بالسخل أربعني مث يستقبل هبا حوال من يوم متت أربعني قال الشافعي فإذا كانت لرجل أربعون 



كت كلها أو بعضها فعليه شاة ولو مل ميكنه شاة فحال عليها احلول فأمكنه أن يصدقها ومل يفعل حىت هل
أن يصدقها حىت ماتت منها شاة فال زكاة يف الباقي ألنه أقل من أربعني شاة فإذا كانت الغنم أربعني 
شاة فنتجت أربعني قبل احلول مث ماتت أمهاهتا وجاء املصدق وهي أربعون جديا أو هبمة وبني جدي 

ملصدق وهي فصال أو يف بقر فجاء املصدق وهي عجول أخذ وهبمة أو كان هذا يف إبل هكذا فجاء ا
من كل صنف من هذا واحدا منه فإن كان يف غذاء الغنم إناث وذكور أخذ أنثى وإن مل يكن إال 

واحدة وإن كان يف غذاء البقر ذكور وإناث أخذ ذكرا وإن مل يكن إال واحدا إذا كانت ثالثني وإن 
ال واحدة وإن كان يف غذاء اإلبل إناث وذكور أخذ أنثى ولو مل كانت أربعني أخذ أنثى وإن مل يكن إ

يكن إال واحدة فإن كانت كلها إناثا أخذ من اإلبل أنثى وقال لرب املال إن شئت فائت بذكر مثل 
أحدها وإن شئت أديت أنثى وأنت متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع قال فإن قال قائل فكيف مل تبطل 

يف ماشيته السن اليت وجبت فيها الصدقة أو كيف مل تكلفه السن اليت جتب يف  عنه الصدقة إذا مل تكن
الصدقة إذا عددت عليه بالصغار عدل بالكبار قيل له إن شاء اهلل تعاىل ال جيوز عندي واحد من القولني 

ال جيوز أن أبطل عنه الصدقة وحكم الصغار حكم األمهات يف العدد إذا كن مع األمهات جيب فيهن 
دقة وأما أخذى منه سنا هي أكرب مما يف غنمه فأبعد أن جيوز وال جيوز عندي واهلل أعلم من قبل أين الص

إذا قيل يل دع الرىب واملاخض وذات الدر وفحل الغنم واخفض عن هذا وخذ اجلذعة والثنية فقد عقلنا 
شية أدىن مما تدع وخذ أنه قيل يل دع خريا مما تأخذ منه إذا كان فيما عنده خري منه ودونه وخذ من ما

العدل بني الصغري والكبري وهو اجلذعة والثنية فإذا كانت عنده أربعون هبمة تسوى عشرين درمها فكلفته 
شاة تسوى عشرين درمها فلم آخذ عدال من ما له بل أخذت قيمة ماله كله وإمنا قيل يل خذ ما يشبه أن 

ت إذا كانت الثنية موجودة أن تأخذها وهنيت يكون ربع عشر ماله إذا كان أربعني فإن قال فقد أمر
عما هو أصغر منها قيل نعم وأمرت أن ال آخذ اجلعرور وال مصران الفأرة فإذا كان متر الرجل كله 

جعرورا ومصران فأرة أخذت منها ومل أكلفه ما كنت آخذ منه ولو كان يف متره ما هو خري منه وإمنا 
لصدقة قد وجبت فيها باحلول على أمهاهتا غري أن أخذت الثنية إذا وجدهتا يف البهم أن ا  

   
 

 431 :صفحة 



 
أمهاهتا ميوتن فال صدقة يف ميت فهو خيالف ههنا اجلعرور ولو كان لرجل جعرور وخنل بردى أخذت   

اجلعرور من اجلعرور وعشر الربدي من الربدي قال الشافعي فإن قال قائل كيف تأخذ من مخس 
 قلت العدد فيما يؤخذ منهما واحد وإمنا الفضل بني األخذ منهما يف سن وعشرين من اإلبل أحد سنني

أعلى من سن فإذا مل يوجد أحد السنني ووجد السن اآلخر آخذ من السن الذي وجد وهكذا روى عن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم مث عمر من هذا وال يؤخذ ما ال يوجد يف املال وال فضل يف املال عنه وإمنا 

ال يكلف غريه إال أن يكون يف ماله فضل فيحبسه عن املصدق فيقال ائت بالسن اليت عليك  صدقته فيه
إال أن تعطى متطوعا مما يف يدك كما قيل لنا خذوا من أوسط التمر وال تأخذوا جعرورا فإذا مل جند إال 

فكذلك نقصنا جعرورا أخذنا منه ومل ننقص من الكيل ولكنا نقصنا من جودة ما نأخذ إذا مل جند اجليد 
  من السن إذا مل جندها ومل ننقص من العدد

باب الفضل يف املاشية    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا كان لرجل أربعون من الغنم كلها فوق السن اليت تؤخذ أو  

جئت  خماضا كلها أو متبعة أو كانت كلها أكولة أو تيوسا قيل لصاحبها عليك فيها ثنية أو جذعة فإن
هبا قبلت منك وإن أعطيت منها واحدة قبل منك وأنت متطوع بالفضل فيها وهكذا هذا يف البقر وإذا 
تركنا لك الفضل يف مالك فال بد أن تعطينا الذي عليك وهكذا هذا يف البقر فأما اإلبل فإذا أخذنا سنا 

تعاىل وإذا أعطيتنا تيسا من الغنم  أعلى رددنا عليك وإن أعطيتنا السن اليت لنا مل نأخذ غريها إن شاء اهلل
  أو ذكرا من البقر يف عدد فريضته أنثى وفيها أنثى مل نقبل ألن الذكور غري اإلناث

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     



  
االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر  فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
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باب صدقة اخللطاء    
ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال جاء احلديث  

الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية قال الشافعي والذي ال أشك فيه أن 
اخلليطني الشريكان مل يقسما املاشية وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطني يف اإلبل فيها الغنم توجد 

ها فريجع على شريكه بالسوية قال الشافعي وقد يكون اخلليطان اإلبل يف يد أحدمها فتؤخذ يف صدقت
لرجلني يتخالطان مباشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته وال يكونان خليطني حىت يروحا 
ويسرحا ويسقيا معا وتكون فحوهلما خمتلطة فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال قال 

أو فحول فليسا خليطني ويصدقان صدقة االثنني قال الشافعي وال الشافعي وإن تفرقا يف مراح أو سقى 
يكونان خليطني حىت حيول عليهما حول من يوم اختلطا فإذا حال عليهما حول من يوم اختلطا زكيا 

زكاة الواحد وإن مل حيل عليهما حول زكيا زكاة االثنني وإن اختلطا حوال مث افترقا قبل أن يأيت املصدق 
اة املفترقني قال وهكذا إذا كانا شريكني قال الشافعي وال أعلم خمالفا يف أن ثالثة واحلول زكيا زك

خلطاء لو كانت هلم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة واحدة فصدقوا صدقة الواحد وال ينظر إىل 
عددهم وال حصة كل واحد منهم قال الشافعي وإذا قالوا هذا فنقصوا املساكني شاتني من مال اخللطاء 

الثالثة الذي لو فرق ماهلم كان فيه ثالث شياه مل جيز إال أن يقولوا لو كانت أربعون شاة بني ثالثة 



وأكثر كان عليهم فيها صدقة ألهنم صدقوا اخللطاء صدقة الواحد قال الشافعي وهبذا أقول فيصدق 
زرع واحلائط أرأيت لو اخللطاء صدقة الواحد يف املاشية كلها اإلبل والبقر والغنم وكذلك اخللطاء يف ال

أن حائطا صدقته جمزئة على مائة إنسان ليس فيه إال عشرة أوسق أما كانت فيها الصدقة وإن كانت 
حصة كل واحد منهم من متره ال تبلغ مخسة أوسق قال الشافعي يف هذا صدقة ويف كل شرك صدقة إذا 

معىن احلديث نفسه مث قول عطاء بلغت مجلته مخسة أوسق بكل حال قال الشافعي وما قلت يف اخللطاء 
 بن أ ي رباح وغريه من أهل العلم 
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أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن النفر   
بني يكون هلم أربعون شاة قال عليهم شاة قال الشافعي فإن قال قائل فقد قيل يف احلديث ال يفرق 

جمتمع وال جيمع  ي مفترق خشية الصدقة قيل فهذا يدل على ما قلنا ال يفرق بني ثالثة يف عشرين ومائة 
خشية إذا مجع بينهم أن يكون فيها شاة ألنه إذا فرقت ففيها ثالث شياة وال جيمع بني متفرق ورجل له 

شاتان وإذا اجتمعت كانت فيها مائة شاة وآخر له مائة شاة وشاة فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها 
ثالث ورجالن هلما أربعون شاة وإذا افترقت فال شيء فيها وإذا اجتمعت ففيها شاة فاخلشية خشية 
الوايل أن تقل الصدقة وخشية أخرى وهي خشية رب املال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أوىل 

جمتمعا صدق جمتمعا وإن كان قال الشافعي باسم اخلشية من اآلخر فأمر أن نقر كال على حاله وإن كان 
وأما قوله وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية جلماعة أن يكون للرجلني مائة شاة 

وتكون غنم كل واحد منهما معروفة فتؤخذ الشاة من غنم أحدمها فريجع املأخوذ منه الشاة على خليطه 
مه إذا كان عدد غنمهما واحدا فإن كانت الشاة مأخوذة من بنصف قيمة الشاة املأخوذة عن غنمه وغن

غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاها رجع املأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة املأخوذة 
عن غنمه وغنم شريكه فغرم حصة ما أخذ عن غنمه قال الشافعي ولو كانت يف غنمهما معا ثالث شياه 

احد له ثلث الغنم رجع على خليطه بثلثي قيمة الثالث الشياة املأخوذة عن فأخذت الثالث من غنم و



غنهما وال يرجع عليه بقيمة شاتني منها وذلك أن الشياه الثالث أخذت معا فثلثاها عن خليطه وثلثها 
عنه خمتلطة ال مقسومة قال الشافعي وال يصدق صدق اخللطاء أحد إال أن يكون اخلليطان مسلمني معا 

ن خالط نصراين مسلما صدق املسلم صدقة املنفرد ألنه إمنا يصدق الرجالن كما يصدق الواحد إذا فأما أ
كانا معا ممن عليه الصدقة فأما إذا كان أحدمها ممن ال صدقة عليه فال قال الشافعي وهكذا إن خالط 

فالقول فيهما مكاتب حرا ألنه ال صدقة يف مال مكاتب قال الشافعي وإذا كانا خليطني عليهما صدقة 
كما وصفت قال الشافعي ولو كانت غنمهما سواء وكانت فيهما عليهما شاتان فأخذت من غنم كل 
 واحد منهما شاة وكانت قيمة الشاتني املأخوذتني متقاربة مل يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ألنه 
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راد ولو كانت ألحدمها ثلث الغنم واآلخر ثلثاها مل يؤخذ منه اال ما عليه يف غنمه لو كانت على االنف  
فأخذت من غنم أحدمها شاة ومن غنم اآلخر شاة رجع الذي له ثلث على شريكه بقيمة ثلث الشاة اليت 

أخذت من غنمه ألن ثلثها مأخوذ عن غنم صاحبه وثلثها مأخوذ عن غنم نفسه قال الشافعي وإذا 
العدد فتداعيا يف قيمة الشاة فالقول قول الذي يؤخذ منه  أخذت من غنم أحدمها شاة وغنمهما سواء يف

نصف قيمة الشاة وعلى رب الشاة البينة فإن أقام رب الشاة البينة على أن قيمتها عشرة رجع خبمسة 
وإن مل يقم بينة فقال شريكه قيمتها مخسة حلف ورجع عليه بدرمهني ونصف قال الشافعي ولو ظلمهما 

ا عن غنمه وغنم اآلخر شاة ر ي أو ماخضا أو ذات در أو تيسا أو شاتني الساعي فأخذ من غنم أحدمه
وإمنا عليهما شاة فأراد املأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ من غنمه عن غنمهما 

مل يكن له أن يرجع عليه إال بقيمة نصف ما وجب عليهما إن كانت ثنية أو جذعة ال يزيد على ذلك 
مل يكن عليهما شاة فأخذ من غنم أحدمها شاة مل يرجع على خليطه بشيء ألنه أخذها بظلم وكذلك لو 

إمنا يرجع عليه باحلق الذي وجب عليه وكذلك لو وجبت عليهما شاة فأخذ بقيمتها دراهم أو دنانري مل 
يرجع عليه إال بقيمة نصف الشاة اليت وجبت عليهما قال الشافعي وكذلك لو وجبت عليهما شاة 

فتطوع فأعطاه أكرب من السن اليت وجبت عليه مل يرجع إال بنصف قيمة السن اليت وجبت عليه وإذا 



تطوع بفضل أو ظلمه مل يرجع به قال الشافعي وهذه املسائل كلها إذا كانت غنم كل واحد منهما 
لم كثري أو تعرف بعينها فأما إذا كانا شريكني يف مجيع الغنم سواء ال فرق بني غنمهما فأخذ منهما ظ

قليل ال يتراجعان يف شيء من املظلمة ألن املظلمة دخلت عليهما معا قال الشافعي وإذا كان الرجالن 
خليطني فافترقا قبل احلول زكيا على االفتراق فإن افترقا بعد احلول زكيا على االجتماع وإذا وجدا 

ذا كانت لرجل غنم جتب الزكاة يف متفرقني فالقول قوهلما يف الوقت الذي افترقا فيه قال الشافعي فإ
مثلها فأقامت يف يديه شهرا مث باع نصفها مشاعا من رجل أو ملكه إياها ملكا يصح أي ملك كان مث 
حال احلول على هذه الغنم أخذت الزكاة من نصيب املالك األول حبوله ومل تؤخذ من نصيب املالك 

 الثاين إال حبوله وإمنا يصدقان 
   
 

 435 :صفحة 
 

معا إذا كان حوهلما معا وإذا كانت أربعني أخذت من نصيب األول نصف شاة فإذا حال احلول الثاين   
أخذت منه نصف شاة وإن كانت يف يد رجل غنم جتب فيها الزكاة فخالطه رجل بغنم جتب فيها 
الزكاة فكان ذلك بتبايع بينهما استقبل كل رجل منهما احلول مبا ملك على صاحبه من يوم ملكه 

وزكي ما مل خيرج عن عن ملكه حبوله وإن مل يكونا تبايعا ولكنهما اختلطا زكيت ماشية كل واحد 
منهما على حوهلا ومل يزكيا زكاة اخلليطني يف العام الذي اختلطا فيه فإذا كان قابل ومها خليطان كما 

اشيتهما حول أحدمها مها زكيا زكاة اخلليطني ألهنما قد حال عليهما احلول من يوم اختلطا وإن كانت م
يف احملرم وحول اآلخر يف صفر أخذت منهما نصف شاة يف احملرم ونصف شاة يف صفر يكون املصدق 

 شريكا بنصف شاة ويعطيها أهل السهمان ويكونان شركا فيهما 
باب الرجل إذا مات وقد وجبت يف ماله زكاة    
زكاة وعليه دين وقد أوصى بوصايا قال الشافعي رمحه اهلل وإذا مات الرجل وقد وجبت يف ماله  

أخذت الزكاة من ماله قبل الدين واملرياث والوصايا وإن مات قبل أن جتب الزكاة فيها مث حال حوهلا 
قبل أن تقسم أخذت منها الزكاة ألهنا مل تقسم ولو أوصى منها بغنم بعينها أخذ فيما بقى منها الصدقة 



أخذت منها يف قول من ال ياخذ الصدقة من اخلليطني إذا عرفا ومل يؤخذ من الغنم اليت أوصى هبا بعينها 
  غنمهما وأخذت يف قول من يأخذ الصدقة منهما وإن عرفا أمواهلما

 ID ' '    والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند
 إراهتما تغلب 

  
رادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إ    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال ف   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   يب مع سقوط األيام وهو غر (ستة من شوال) :  
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
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باب ما يعد به على رب املاشية    



أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر  
الطائف وخماليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ومل يأخذه  استعمل أبا سفيان ابن عبداهلل على

منهم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حىت لقى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
فقال إهنم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء وال نأخذه منهم فقال له عمر اعتد عليهم بالغذاء حىت 

يروح هبا الراعي على يده وقل هلم ال أخذ منكم الرىب وال الناخض وال ذات الدر وال الشاة بالسخلة 
األكولة وال فحل الغنم وخذ العناق واجلذعة والثنية فذلك عدل بني غذاء املال وخياره قال الشافعي 

ميلك مجلة مجاع ما أحفظ عن عدد لقيت وأقول به أن الرجل ال يكون عليه يف ماشيته صدقة حىت 
أربعني شاة يف أول السنة وآخرها وحيول عليها حول يف يده فإن كانت أقل من أربعني شاة يف أول 
احلول مث نتجت فصارت أربعني مل جيب عليه فيها صدقة حىت حيول عليه فيها حول من يوم صارت 

اة حىت حيول عليها أربعني وكذلك لو كانت أقل من أربعني شاة مث أفاد إليها متام أربعني مل يكن فيها زك
من يوم متت يف ملكه أربعني وأن نتاجها إذا مل جيب فيها الصدقة كالفائدة فإذا حال عليها حول وهي 
مما جتب فيها الصدقة فنتاجها كأصل ما وجبت فيه الصدقة منها قال الشافعي وإذا حال عليها احلول 

كان نتاجها قبل احلول وأخذ السن اليت  وهي أربعون وأكثر فجاءها املصدق عدها عليه بنتاجها كله إذا
جتب له من الغنم قال الشافعي وكلما أفاد الرجل من املاشية صدق الفائدة حبوهلا وال يضمها إىل ماشية 
له وجبت فيها الزكاة فيزكيها حبول ماشيته ولكن يزكى كل واحدة منها حبوهلا وكذلك كل فائدة من 

يء إىل غريه وال يكون حول شيء منه إال حول نفسه ذهب وربح يف ذهب أو ورق ال يضم منه ش
وكذلك كل نتاج ملاشية ال جيب يف مثلها الصدقة فأما نتاج املاشية اليت جيب يف مثلها الصدقة فتصدق 
حبول أمهاهتا إذا كان النتاج قبل احلول فإذا كان بعد احلول مل تعد ألن احلول قد مضى ووجبت فيها 

  الصدقة
 ID ' '   ه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت ومجع في

 التاء مع 
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
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باب السن اليت تؤخذ من الغنم    
حممد عن إمسعيل بن أمية عن عمرو بن أ ي سفيان عن رجل قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا إبراهيم بن  

مساه ابن مسعر إن شاء اهلل تعاىل عن مسعر أخي بين عدي قال جاءين رجالن فقاال إن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس فأخرجت هلما شاة ماخضا أفضل ما وجدت فرداها على وقاال 

يه وسلم هنانا أن نأخذ الشاة احلبلى فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها إن رسول اهلل صلى اهلل عل
قال الشافعي إذا وجد املصدق عند الرجل الغنم فعدها عليه فزعم أن بعضها وديعة عنده أو أنه استرعاها 

مل أو أهنا ضوال أو أن بعضها فائدة مل حيل عليها احلول أو أن كلها فائدة مل حيل عليها حول الصدقة 
يأخذ منها شيئا فإن خاف كذبه أحلفه باهلل عز وجل مث قبل منه وإن شهد عليه شاهدان أن له مائة شاة 

من أول السنة وآخرها مل تقبل شهادة الشاهدين حىت يشهدا أهنا هذه الغنم بأعياهنا فإذا فعال أخذ منه 
ء ال نعرفه فإذا كان ما يعرفانه مما الصدقة وإن مل يثبتا على هذا أو قاال منها شيء نعرفه بعينه ومنها شي

جتب فيه الصدقة أخذ منه الصدقة وإن كان مما ال جتب فيه الصدقة مل يأخذ منه الصدقة ألنه قد يكون له 
غنم بعينها مث يقيد أخرى وال حيول على اليت أفاد احلول حىت يأتى املصدق وال جيب عليه فيها الصدقة 

ينها فقال قد بعتها مث اشتريتها صدق ومل تؤخذ صدقتها حىت حيول قال فإن قطعا الشهادة على مائة بع
عليها حول من يوم قال الشافعي وهكذا اإلبل والبقر قال الشافعي وإذا غل الرجل صدقته مث ظهر عليه 

أخذت منه الصدقة ومل نزد على ذلك قال الشافعي وال يثبت أهل العلم باحلديث أن تؤخذ الصدقة 
قته ولو ثبت قلنا به وإن كان الوايل عدال يضع الصدقة مواضعها فله عقوبته إال أن وشطرا بل الغال لصد

  يدعى اجلهالة فيكف عن عقوبته وإن كان ال يضعها مواضعها مل يكن له أن يعزره
 ID ' '   احلديث.  

  
وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :



  
أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (

  
هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  
   
 

 438 :صفحة 
 
   

ب الوقت الذي جتب فيه الصدقة با   

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخذ الصدقة كل عام  
سنة من رسول صلى اهلل عليه وسلم قال حممد بن إدريس الشافعي وهذا مما ال اختالف فيه علمته يف 

نا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن كل صدقة ماشية وغريها ليست مما خترج األرض أخرب
نافع عن ابن عمر قال ال جتب يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول أخربنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم 

بن حممد قال مل يكن أبو بكر يأخذ يف مال زكاة حىت أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 
عائشة بنت قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي اهلل  مالك عن عمر بن حسني عن

تعاىل عنه أقبض منه عطائي سألين هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي 
زكاة ذلك املال وإن قلت ال دفع إىل عطائي أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن 

أول من أخذ من األعطية زكاة معاوية قال الشافعي العطاء فائدة فال زكاة فيه حىت حيول  شهاب قال
عليه احلول قال وإمنا هو مال يؤخذ من الفيء من املشركني فيدفع إىل املسلمني فإمنا ميلكونه يوم يدفع 

يف يد مالكه  إليهم قال الشافعي كل مال لرجل وجبت فيه الزكاة فإمنا جتب فيه عليه بأن حيول عليه
حول إال ما أنبتت األرض فإن الزكاة جتب فيه حني خيرج من األرض ويصلح وكذلك ما خرج من 

األرض من املعادن وما وجد يف األرض من الركاز قال فيجب على الوايل أن يبعث املصدقني قبل احلول 



يأخذها يف احملرم  فيوافون أهل الصدقة مع حلول احلول فيأخذون منهم صدقاهتم قال وأحب أن يكون
وكذلك رأيت السعاة يأخذوهنا عندما كان احملرم يف صيف أو شتاء وال جيوز إال أن يكون هلا شهر 

معلوم وال نالوا أدرنا بأشهرها مع الصيف جعلنا وقتها بغري األهلة اليت جلعها اهلل تبارك وتعاىل مواقيت 
دق ويأخذها املصدق إذا حال عليها احلول قال وال جيوز أن تكون الصدقة جتب إال باحلول دون املص

 قال الشافعي وإن كانت املاشية مما جتب فيه الصدقة فنتجت قبل احلول حسب نتاجها معها 
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وكذلك إن نتجت قبل مضى احلول بطرفة حسب نتاجها معها وعد عليهم الساعي بالنتاج فإذا حال   
الشافعي وال يبني يل أن جيب عليهم أن يعد عليهم املصدق مبا  احلول ومل تنقص العدة قبض الصدقة قال

نتج بعد احلول وقبل قدومه أو معه إذا كان قدومه بعد احلول وإن تطوع هبا رب املال بأن يعد عليه فهو 
أحب إىل له وال أرى أن جيرب على ذلك وإن حال احلول على رب املاشية وماشيته مما جتب فيه الصدقة 

ساعي فلم يأخذها فعليه أن خيرج صدقتها فإن مل يفعل وهو ممكن له فهو ضامن ملا فيها من فتأخر عنه ال
الصدقة حىت يؤديه قال الشافعي وكذلك إن ذبخ منها شيئا أو وهبه أو باعه فعليه أن يعد عليه به حىت 

حيول عليها تؤخذ منه الصدقة على عددها يوم حيول عليها حوهلا قال الشافعي وكذلك إن باعها بعد ما 
احلول وقبل قدوم الساعي أو بعده وقبل أن يأخذها منه كانت عليه فيها الصدقة قال وهكذا لو عدها 
الساعي مث موتت وقد أقامت بعد احلول ما ميكن الساعي أن يقبضها فيه فترك قبضه إياها وقد أمكن 

لساعي قبضها مكانه رب املاشية أن يضعها مواضعها فإذا اجتمع ما وصفت من احلول وأن ميكن ا
وميكن رب املاشية وضعها مكاهنا فلم يفعل رهبا وال الساعي فهلكت فهي من ضمان رب املاشية وعليه 

صدقتها كما يكون ذلك فيما حال عليه احلول من ناض ماله وأمكنه أن يضعه موضعه فلم يفعل حىت 
ل ألن السنة أن الصدقة جتب باحلول هلك منه فعليه فيه الزكاةقال الشافعي وال جيوز عندي إال هذا القو

وليس للمصدق معىن إال أن يلى قبضها فينبغي ما وصفت من أن حيضرها حىت يقبضها مع رأس السنة 
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر مل يكونا 



اجلدب واخلصب والسمن والعجف ألن أخذها يف كل عام يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها يف 
من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنة قال الشافعي وال اختالف بني أحد علمته يف أن سنة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم أن الزكاة جتب يف املاشية وغريها من املال إال ما أخرجت األرض من احلول ومن 

واحلول خالف السنة وجعل مع احلول غري الصدقة ولزمه إن أستأخر قال تكون الصدقة باملصدق 
املصدق سنة أو سنتني أن ال جتب الصدقة على رب املال حىت يقدم فإذا قدم أخذها مرة واحدة ال مرارا 

 قال 
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وإن زادت  وإذا كانت لرجل أربعون شاة فلم يصدقها حىت مر هبا أعوام ومل تزد شيئا فعليه فيها شاة  
شاة فعليه فيها شاتان وإن زادت ثالث شياه فعليه فيها أربع شياه إذا مرت هبا أربع سنني ألن كل شاة 

فضل عما جتب فيه الصدقة مث تبقى أربعون ففيها شاة قال الشافعي وأحب إىل لو كانت أربعون ال تزيد 
حوال هي يف كلها أربعون قال أن يؤدي يف كل سنة شاة ألنه مل ينقص عن أربعني قد حالت عليها أ

الشافعي ولو كانت عنده أربعون شاه فحال عليها حول فلم يصدقها مث حال عليها حول ثان وقد 
ولدت واحدا مث مات الواحد وحال عليها حول ثالث وهي أربعون ففيها شاتان شاة يف أهنا أربعون 

بت فيها الصدقة للزيادة فضمها ومل وشاة ألهنا زادت على أربعني مث ماتت الشاة الزائدة بعد ما وج
يؤدها وقد أمكنه أداؤها قال الشافعي ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت يف أول السنة مث وجدها يف 
آخرها قبل احلول أو بعده كانت عليه زكاهتا وكذلك لو ضلت أحواال وهي مخسون شاة أدى يف كل 

 أخذها أدى يف كل عام منها شاة قال وهذا عام منها شاة ألهنا كانت يف ملكه وكذلك لو غصبها مث
هكذا يف البقر واإلبل اليت فريضتها منها ويف اإلبل اليت فريضتها من الغنم قوالن أحدمها أهنا هكذا ألن 
الشاة اليت فيها يف رقاهبا يباع منها بعري فيؤخذ منها إن مل يأت هبا رهبا وهذا أشبه القولني والثاين أن يف 

حال عليها ثالثة أحوال ثالث شياه يف كل حول شاة قال وإن كانت لرجل مخس  كل مخس من اإلبل
وعشرون من اإلبل فحال عليها يف يده ثالثة أحوال أدى بنت خماض للسنة األوىل مث أربع شياه للسنة 



الثانية مث أربع شياه للسنة الثالثة ولو كانت إبله إحدى وتسعني مضى هلا ثالث سنني أدى للسنة األوىل 
حقتني وللسنة الثانية ابنيت لبون وللسنة الثالثة ابىن لبون قال ولو كانت له مائتا شاة وشاة فحال عليها 

ثالثة أحوال كانت فيها ألول سنة ثالث شياه ولكل واحدة من السنتني اآلخرتني شاتان قال ولو كان 
الغنم األوىل حلولني والغنم ترك الصدقة عاما مث أفاد غنما وترك صدقتها وصدقة األوىل عاما آخر صدق 

  الفائدة حلول ألنه إمنا وجبت عليه صدقته عاما واحدا
 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل

 رابعهم كلبهم ويقولون 
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم   ) :وقال تعاىل ( م ما يكون   
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
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باب الغنم ختتلط بغريها    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال ولو كانت لرجل غنم فنزهتا ظباء فولدت مل تعد األوالد مع  

ا حىت تكون مائة وأكثر مل يكن فيها زكاة ألنه ال زكاة يف الظباء وكذلك أمهاهتا حبال ولو كثر أوالده
لو كانت له ظباء فنزهتا تيوس فولدت مل يؤخذ منها صدقة وهذا خلط ظباء وغنم فإن قيل فكيف 

أبطلت حق الغنم فيها قيل إمنا قيل يف الغنم الزكاة وال يقع على هذه اسم الغنم مطلقا وكما أسهمت 
تال وال أسهم للبغل كان أبوه فرسا أو أمه قال وهكذا إن نزا ثور وحىن بقرة أنسية أو ثور للغرس يف الق

أنسي بقرة وحشية فال جيوز شيء من هذا أضحية وال يكون للمحرم أن يذحبه قال الشافعي ولو نزا 
قرة كبش ماعزة أو تيس ضائنة فنتجت كان يف نتاجها الصدقة ألهنا غنم كلها وهكذا لو نزا جاموس ب



أو ثور جاموسة أو حبىت عربية أو عرىب حمتية كانت الصدقات يف نتاجها كلها ألهنا بقر كلها أال ترى أنا 
نصدق البخت مع العراب وأصناف اإلبل كلها وهي خمتلفة اخللق ونصدق اجلواميس مع البقر والدربانية 

املعز والضأن كلها ألن كلها مع العراب وأصناف البقر كلها وهي خمتلفة والضأن ينتج املعز وأصناف 
غنم وبقر وإبل قال الشافعي ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت منها شاة قبل احلول مل يأخذ املصدق 

منها شيئا فإذا وجدها فعليه أن يؤدي شاة يوم جيدها فإن وجدها بعد احلول بشهر أو أكثر وقد ماتت 
اليت وجد إال أن يرغب فيها ويؤدي السن الذي غنمه كلها أو بعضها أو باعها فعليه أن يؤدي الشاة 

  وجب عليه فيجزيء عنه ألنه قد أحاط حني وجدها أنه كانت عليه شاة
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف

 اآلية األوىل والثانية 
  

التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت    :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

م اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتز    
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
سكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن ال    
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باب افتراق املاشية    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل ببلد أربعون شاة وببلد غريه أربعون شاة أو  

ببلد عشرون شاة وببلد غريه عشرون شاة دفع إىل كل واحد من املصدقني قيمة ما جيب عليه من شاة 
ا مع ما يقسم وال أحب أن يدفع يف أحد البلدين شاة ويترك البلد اآلخر ألين أحب أن تقسم يقسمه

صدقة املال حيث املال قال وإذا كانت له أربعون شاة ببلد فقال الساعي آخذ منها شاة فأعلمه أنه إمنا 
أن حيلفه باهلل  عليه فيها نصف شاة فعلى الساعي أن يصدقه وإن اهتمه أحلفه وقبل قوله وال يزيده على

تعاىل ولو أدى شاة يف أحد البلدين كرهت ذلك له ومل أر عليه يف البلد اآلخر إعادة نصف شاة وعلى 
صاحب البلد اآلخر أن يصدقه بقوله وال يأخذ منه وإن اهتمه أحلفه باهلل تعاىل قال ولو كانت له ببلد 

ه يف كل بلد شاة ونصف إال زيادة فضل مائة شاة وشاة وببلد آخر مائة شاة كان عليه فيها ثالث شيا
حسب الشاة على املائة كما وصفت يف نصفي الشاتني حبساب قال الشافعي ولو دفع الثالث الشياه إىل 

عامل أحد البلدين مث أثبت عنده أن ماشيته الغائبة قد تلفت قبل احلول كان على الساعي أن يرد عليه 
ء كان إحدى غنمه باملشرق واألخرى باملغرب يف طاعة شاتني ألنه إمنا وجبت عليه شاة قال وسوا

خليفة واحد أو طاعة واليني متفرقني إمنا جتب عليه الصدقة بنفسه يف ملكه ال بواليه وال بقرب البلد وال 
بعده قال وهكذا الطعام وغريه إذا افترق قال ولو أن رجال له ماشية فارتد عن اإلسالم ومل يقتل ومل 

على ماشيته وقفت ماشيته فإن تاب أخذ صدقتها وإن مات أو قتل على الردة  يتب حىت حال احلول
كانت فيئا ختمس فيكون مخسها ألهل اخلمس وأربعة أمخاسها ألهل الفيء قال الشافعي ولو كانت بني 

رجلني أربعون شاة وألحدمها يف بلد آخر أربعون شاة أخذ املصدق من الشريكني شاة ثالثة أرباعها 
ألربعني الغائبة وربعها على الذي له عشرون ال غنم له غريها ألين أضم كل مال رجل إىل على صاحب ا

ماله حيث كان مث آخذه يف صدقته قال الشافعي ولو كانت لرجل أربعون شاة يف بلد وأربعون يف بلد 
غريه فلما مضت له ستة أشهر باع نصف األربعني مشاعا من رجل فلم يقامسه حىت حال احلول علي 



نمه وذلك مبضي ستة أشهر من يوم باع غنمه أخذت منه شاة كلها عليه ألن حوله قد حال وعليه شاة غ
 تامة لو هلكت ماشية شريكه فإذا حال حول شريكه مبضي ستة أشهر أخرى آخذ من شريكه نصف 
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يتهما فيما اشتركا فيه شاة خبلطه وال أرده على املأخوذ منه الشاة الختالف حوليهما وإن ضممت ماش  
قال ولو كان لرجل غنمان جيب عليه يف كل واحدة منهما الزكاة ومها خمتلفا احلولني ضممتهما معا 
وأخذت من كل واحدة منهما بقدر حوهلا بالغا ما بلغ قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل على املصدق أن 

ل ماءان ختلية إىل أيهما شاء رب املاشية يأخذ املاشية على مياه أهل املاشية وليس عليه إذا كان لرج
وعلى رب املاشية أن يوردها املاء لتؤخذ صدقتها عليه وليس للمصدق أن حيبس املاشية على املاء على 
ماشية غريها ليفتدي رهبا من حبسه بزيادة قال الشافعي وإذا جازت املاشية على املاء فعلى املصدق أن 

ليس عليه أن يتبعها راعية قال ولو كلفهم اجملامع اليت يوردوهنا إذا يأخذها يف بيوت أهلها وأفنيتهم و
كان الظمأ ما كان ذلك ظلما واهلل تعاىل أعلم قال الشافعي وإذا انتووا أخذ الصدقة منهم حيث انتووا 

على مياه مواضعهم اليت انتووا إليها وحيث انتووا دارهم قال الشافعي وإذا عظمت املؤنة وقلت الصدقة 
للمصدق أن يبعث من ختف مؤنته إىل أهل الصدقة حيث كانوا فيأخذ صدقاهتم كان   

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

شري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخم    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  



وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

غريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت و     أنه ملا ثبت :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

ة األيام وحدها كقولكهذا احلكم عند إراد    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
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باب كيف تعد املاشية    
أو شيء قائم حىت يضيق طريقها  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل تضطر الغنم إىل حظار إىل جدار أو جبل 

مث تزجر فتسرب والطريق ال حتتمل إال شاة أو اثنتني ويعد العاد يف يده شيء يشري به مث يأخذ الصدقة 
على ذلك العدد فإنه ليس عدد أحصى وأوخى من هذا العدد ولو ادعى رب املاشية أنه أخطأ عليه أعيد 

عدد له العدد وكذلك إن ظن الساعي أن عاده أخطأ ال  

باب تعجيل الصدقة    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أ ي رافع  

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرين أن أقضيه إياه 
الصدقة أن يستسلف هلم من صدقات أهل األموال إذا قال الشافعي وجيوز للوايل إذا رأي اخللة يف أهل 



طابوا هبا نفسا وال جيرب رب مال على أن خيرج صدقته قبل حملها إال أن يتطوع قال الشافعي وإذا 
استسلف الوايل من رجل شيئا من الصدقة أو مال لرجل غري صدقة القوم الذين تقسم صدقاهتم على من 

الصدقات مثل ما أخذ هلم قال الشافعي فإن استسلف هلم استسلف فله أن يقضي من سهمان أهل 
فهلك السلف منه قبل أن يدفعه إليهم وقد فرط أو مل يفرط فهو ضامن فهم يف ماله وليس كوايل اليتيم 

الذي يأخذ له فيما ال صالح له إال به ألن أهل السهمان قد يكونون أهل رشد مثله وأرشد وال يكونون 
دوهنقال الشافعي وإمنا جاز أن يستسلف هلم ألنه تعجيل حق هلم قبل وجوبه  أهل رشد ويكون هلم والة

وتعجيل احلق زيادة هلم بكل حال قال وجيوز له أن يستسلف لبعضهم دون بعض مث يقضيه من حق من 
استسلف له دون حق غريه قال فإن استسلف وال لرجل أو اثنني من أهل الصدقة بعريا أو اثنني فدفع 

أتلفاه وماتا قبل احلول فله أن يأخذ مثل ما استسلف هلما من أمواهلما ألهل السهمان ذلك إليهما ف
ألهنما ملا مل يبلغا احلول علمنا أنه الحق هلما يف صدقة حلت يف حول مل يبلغاه ولو ماتا بعد احلول وقبل 

اتا معدمني ضمن أخذ الصدقة كانا قد استوجبا الصدقة باحلول وإن أبطيء هبا عنهما قال الشافعي ولو م
الوايل ما استسلف هلما يف ماله قال ولو مل ميوتا ولكنهما أيسرا قبل احلول فإن كان يسرمها مبا دفع 

 إليهما من الصدقة فإمنا أخذا حقهما وبورك هلما فال 
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خذا من يؤخذ منهما شيء وإن كان يسرمها من غري ما أخذا من الصدقة قبل احلول أخذ منهما ما أ  
الصدقة ألن العلم قد أحاط أن احلول مل يأت إال ومها من غري أهل الصدقة فعلمنا أنه أعطامها ما ليس 

هلما ومل يؤخذ منهما مناؤه ألهنما ملكاه فحدث النماء يف ملكهما وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه 
ه مملكا له قال ولو قال قائل ليس ربه ناقصا وأعطى أهل السهمان تاما وال ضمان على املعطى ألنه أعطي

هلم أخذه منه وعلى رب املال إن كان أعطاه غرمه أو على املصدق إن كان أعطاه كان جيد مذهبا 
والقول األول األصح واهلل أعلم ألنه أعطيه مملكا له على معىن فلم يكن من أهله وإن ماتا قبل احلول وقد 

ء يف هذا كله أي أصناف الصدقة استسلف قال ولو مل أيسرا ضمن الوايل ما استسلف هلما قال وسوا



يكن الوايل استسلف من الصدقة شيئا ولكن رب وله مائتا درهم أو أربعون شاة قبل احلول فأدى زكاة 
ماله مث هلك ماله قبل احلول ووجد عني عند من أعطاهم إياها من أهل السهمان مل يكن له الرجوع 

ن ماله متطوعا بغري ثواب ومضى عطاؤه بالقبض قال الشافعي ولو على من أعطاه إياها ألنه أعطاه م
أعطاها رجال فلم حيل عليه احلول حىت مات املعطى ويف يدى رب املال مال فيه الزكاة أدى زكاة ماله 

ومل يرجع على مال امليت لتطوعه بإعطائه إياه وإن حال احلول وال شيء يف يده جتب فيه الزكاة فال 
عطى كما تصدق به أو أنفقه قال الشافعي ولو مل حيل احلول حىت أيسر الذي أعطاه زكاة عليه وما أ

زكاة ماله من غري ماله فإن كان يف يده مال جتب فيه الزكاة أدى زكاته ألنا علمنا أنه أعطاه من ال 
ها ممن يستوجبه يوم حتل الزكاة ألن عليه يوم حتل أن يعطيها قوما بصفة فإذا حال احلول والذي عجله إيا

ال يدخل يف تلك الصفة مل جتزيء عنه من الزكاة وهذا خمالف للرجل يكون له احلق بعينه فيعجله إياه 
وإذا حال احلول وهو موسر مبا أعطاه ال بغريه أجزأ عنه من زكاته قال ولو مات الذي عجل زكاة ماله 

الزكاة ما أجزأ عنه ومل جيز عنهم قام ورثته فيما عجل من زكاة ماله مقامه فأجزأ عما ورثوا من ماله من 
ما مل جيز عنه قال ولو أن رجال مل يكن له مال جتب فيه الزكاة فأخرج مخسة دراهم فقال إن أفدت 

مائيت درهم فهذه زكاهتا أو شاة فقال إن أفدت أربعني شاة فهذه صدقتها ودفعها إىل أهلها مث أفاد مائيت 
جيز عنه ما أخرج من الدراهم والغنم ألنه دفعها بال سبب  درهم أو أربعني شاة وحال عليها احلول مل

 مال جتب فيه الزكاة فيكون قد عجل شيئا عليه إن حال عليه فيه حول فيجزي عنه ما أعطاه منه 
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قال الشافعي وهكذا لو تصدق بكفارة ميني قبل أن حيلف فقال إن حنثت يف ميني فهذه كفارهتا فحنث   
ه من الكفارة ألنه مل يكن حلف ولو حلف مث كفر للحنث مث حنث أجزأ عنه من الكفارة فإن مل جتز عن

قال قائل من أين قلت هذا قلت قال اهلل عز وجل فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال فبدأ بالتاع 
ها قبل السراح ويف كتاب الكفارات أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من حلف على ميني فرأى غري

خريا منها فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري منه قال وقد روى عن عدد من أصحاب النيب صلى اهلل 



عليه وسلم أهنم كانوا حيلفون فيكفرون قبل حينثون قال وقد يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وال 
أن حتل أخربنا الربيع قال  ندري أيثبت أم ال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل

أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إىل الذي جتمع عنده 
 قبل الفطر بيومني أو ثالثة 

باب النية يف إخراج الزكاة    
ن جتزي عن رجل قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ملا كان يف الصدقة فرض وتطوع مل جيز واهلل تعاىل أعلم أ 

زكاة يتوىل قسمها إال بنية أنه فرض وإذا نوى به الفرض وكان لرجل أربعمائة درهم فأدي مخسة دراهم 
ينوي هبا الزكاة عنها كلها أو بعضها أو ينوى هبا مما وجب عليه فيها أجزأت عنه ألنه قد نوى هبا نية 

كاة مث نوى بعد أدائها أهنا مما جتب عليه مل زكاة قال الشافعي ولو أدى مخسة دراهم ال حيضره فيها نية ز
جتز عنه من شيء من الزكاة ألنه أداها بال نية فرض عليه قال الشافعي ولو كانت له أربعمائة درهم 

فأدى دينارا عن األربعمائة درهم قيمته عشرة دراهم أو أكثر مل جز عنه ألنه غري ما وجب عليه وكذلك 
بقيمته مل جيز عنه وكان األول له تطوعا قال الشافعي ولو أخرج ما وجب عليه من صنف فأدى غريه 

عشرة دراهم فقال إن كان مايل الغائب ساملا فهذه العشرة من زكاته أو نافلة وإن مل يكن ساملا فهي 
نافلة فكان ماله الغائب ساملا مل جتزيء عنه ألنه مل يقصد بالنية فيها قصد فرض خالصا إمنا جعلها 

فرض والنافلة قال وكذلك لو قال هذه العشرة دراهم عن مايل الغائب أو نافلة قال مشتركة بني ال
الشافعي ولو قال هذه العشرة الدراهم عن مايل الغائب أجزأت عنه إن كان ماله ساملا وكانت له نافلة 

 إن كان ماله عاطبا قبل جتب عليه فيه الزكاة قال ولو كان قال هذه العشرة عن 
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مايل الغائب إن كان ساملا وإن مل يكن ساملا فهي نافلة أجزأت عنه وأعطاه إياها عن الغائب ينويه   
هكذا وإن مل يقله ألنه إذا مل يكن عليه يف ماله الغائب زكاة فما أخرج نافلة له قال الشافعي ولو أخرج 

ة فإن كان عجل اخلمسة رجل عن مائيت درهم غائبة عنه أو حاضرة عنده مخسة دراهم فهلكت الغائب



عن احلاضرة قبل حوهلا أو خطأ حوهلا فرأى أنه قد مت فأخرجها عنها مث علم أنه مل يتم حوهلا فهلكت 
احلاضرة أو الغائبة قبل أن جتب فيها الزكاة فأراد أن جيعل هذه اخلمسة دراهم له عن مائتني له أخريني مل 

له بعينه فال يكون له أن يصرف النية فيه بعد أن يدفع  يكن له ذلك ألنه قصد بالنية يف أدائها قصد مال
الدراهم إىل أهلها قال الشافعي ولو مل يكن دفع الدراهم إىل أهلها وأخرجها ليقسمها فهلك ماله كان 

له حبس الدراهم ويصرفها إىل أن يؤديها عن الدراهم غريها فتجزيء عنه ألهنا ملم تقبض منه قال 
الدراهم إىل واىل الصدقة متطوعا بدفعها فأنفذها واىل الصدقة فهي تطوع  الشافعي ولو كان دفع هذه

عنه وليس له الرجوع هبا على واىل الصدقة إذا أنفذها والأن جيعلها بعد أن نفذت عن غريها قال 
الشافعي ولو مل ينفذها حىت هلك ماله قبل أن جتب عليه فيه الزكاة كان على واىل الصدقة ردها إليه 

و أن جيعلها عن غريها قال الشافعي وإذا أخرج رجل مخسة دراهم فقال هذه من زكاة مايل وأجزأه ه
قبل حمل الزكاة أو بعده فكان له مال جتب فيه اخلمسة أجزأ عنه وإن مل يكن له مال جتب فيه اخلمسة 

يؤدي  فهي نافلة ولو كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا أو ورق فأدى عنه ذهبا مل جيزه ومل جيزه أن
عنه إال ما وجب عليه قال وإن كان له عشرون دينارا فأدى عنها نصف دينار دراهم بقيمته ال جيزي 
عنه أن يؤدي إال ذهبا قال الشافعي وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه ال جيزيه أن يؤدي عنه إال ما 

ا قلت ال جتزي الزكاة إال وجب عليه بعينه ال البدل عنه إذا كان موجودا ما يؤدي عنه قال الشافعي وإمن
بنية ألن له أن يعطى ماله فرضا ونافلة فلم جيز أن يكون ما أعطى فرضا إال بنية وسواء نوى يف نفسه أو 
تكلم بأن ما أعطى فرض قال الشافعي وإمنا منعين أن أجعل النية يف الزكاة كنية الصالة الفتراق الزكاة 

أنه يؤدي الزكاة قبل وقتها وجيزيه أن يأخذها الوايل منه بال  والصالة يف بعض حاهلما أال ترى أنه جيزي
 طيب نفسه 
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فتجزي عنه وهذا ال جيزي يف الصالة قال الشافعي وإذا أخذ الوايل من رجل زكاة بال نية من الرجل   
ا من صاحب الزكاة يف دفعها إليه أو بنية طائعا كان الرجل أو كارها وال نية للوايل اآلخذ هلا يف أخذه



أو له نية فهي جتزي عنه كما جيزى يف القسم هلا أن يقسمها عنه وليه أو السلطان وال يقسمها بنفسه 
كما يؤدي العمل عن بدنه بنفسه قال الشافعي وأحب إىل أن يتوىل الرجل قسمتها عن نفسه فيكون 

عليها حول حىت جاءه الساعي فتطوع على يقني من أدائها قال الشافعي وإذا أفاد الرجل ماشية فلم حيل 
بأن يعطيه صدقتها كان للساعي قبوهلا منه وإذا قال خذها لتحبسها إذا حال احلول جاز ذلك له قال 

الشافعي فإن أخذ الساعي على أن حيبسها إذا وحال احلول فقسمها مث موتت ماشيته قبل احلول فعليه رد 
نه الساعي من سهمان أهل الصدقة اليت قبضها الساعي منه ما أخذ منه فإن وىل غريه فعليه رد ما أخذ م

قال الشافعي وإن دفعها رب املال إليه ومل يعلمه أن احلول مل حيل عليها فقسمها الساعي مث موتت غنم 
الدافع مل يكن له أن يرجع على الساعي بشيء وكان متطوعا مبا دفع قال وإذا تطوع الرجل قبل احلول 

ه فأخذت وهي مائتان فيها شاتان فحال عليها احلول وقد زادت شاة أخذت بأن يؤدي صدقة ماشيت
منها شاة ثالثة وال يسقط عنه تقدميه الشاتني احلق عليه يف الشاة الثالثة ألن احلق إمنا جيب عليه بعد احلول 

  كما لو أخذت منها شاتان فحال عليه احلول وليس فيها إال شاة ردت عليه شاة
 ID ' '   يه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل فيدل عل

 ترد واقتصر 
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

يام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأل    
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت   أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه  :  



  
ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
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باب ما يسقط الصدقة عن املاشية    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال يف سائمة الغنم كذا  

فال زكاة يف غري السائمة من املاشية قال الشافعي ويروى عن بعض أصحاب النيب فإذا كان هذا يثبت 
صلى اهلل عليه وسلم أن ليس يف اإلبل والبقر العوامل صدقة قال الشافعي ومثلها الغنم تعلف قال 

الشافعي وال يبني يل أن يف شيء من املاشية صدقة حىت تكون سائمة والسائمة الراعية قال وذلك أن 
فيها أمران أن يكون هلا مؤنة العلف ويكون هلا مناء الرعي فأما إن علفت قال الشافعي وقد كانت جيمع 

النواضح على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث خلفائه فلم أعلم أحدا يروى أن رسول اهلل صلى 
قد كان يكون  اهلل عليه وسلم أخذ منها صدقة وال أحدا من خلقائه وال أشك إن شاء اهلل تعاىل أن

للرجل اخلمس وأكثر ويف احلديث الذي ذكرت عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف سائمة الغنم كذا 
وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة يف السائمة دون غريها من الغنم قال الشافعي وإذا كات 

طلت كثريا من السنة ورعت لرجل نواضح أو بقر حرث أو إبل محولة فال يتبني يل أن فيها الزكاة وإن ب
فيها ألهنا غري السائمة والسائمة ما كان راعيا دهره قال الشافعي وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب 

أخرى أو زمانا وتركب يف غريه فلم ينضح عليها أو كانت غنما هكذا تعلف يف حني وترعى يف آخر 
مالكها وإن كانت يل أديت عنها الصدقة فال يبني يل أن يكون يف شيء من هذه صدقة وال آخذها من 

  إن شاء اهلل تعاىل واخترت ملن هي له أن يفعل
 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي

 سقوط املعدود أو 



  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :

  
غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .

  
ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ  سقوط املعدود    
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باب املبادلة باملاشية    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا كانت لرجل ماشية من إبل فبادل هبا إىل بقر أو إبل بصنف من هذا  

باعها مبال عرض أو نقد فكل هذا سواء فإن كانت  صنفا غريه أو بادل معزى ببقر أو إبال ببقر أو
مبادلته هبا قبل احلول فال زكاة عليه يف األوىل وال الثانية حىت حيول على الثانية احلول من يوم ملكها 

وكذلك إن بادل باليت ملك آخر قبل احلول إىل ماشية أخرى مل يكن عليه فيها زكاة وأكره هذا له إن 
 يوجب الفرار الصدقة إمنا يوجبها احلول وامللك قال الشافعي وإن بادل هبا كان فرارا من الصدقة وال

بعد أن حيول عليها احلول أو باعها ففي اليت حال عليها احلول الصدقة ألهنا مال قد حال عليها احلول 
وسواء كان ذلك قبل قدوم املصدق أو بعده قال الشافعي وإذا بادل هبا أو باعها بعد احلول ففيها 

صدقة ويف عقد بيعها قوالن أحدمها أن مبتاعها باخليار بني أن يرد البيع ألن ما أخذ منها من الصدقة ال
نقص مما بيع أو جييز البيع ومن قال هبذا القول قال وإن أعطى رب املال البائع املصدق ما وجب فيها من 



قال والقول الثاين أن البيع فاسد  ماشية غريها فال خيار للمبتاع وال املبادل ألنه مل ينقص من البيع شيء
ألنه باع ما ميلك وما ال ميلك فال جنيزه إال أن جيددا فيها بيعا مستأنفا قال الشافعي ولو أن رجال بادل 

بغنم له قبل أن حيول عليها احلول إىل غنم أو غريها فحال حوهلا يف يد املبادل اآلخر هبا مث ظهر منها 
قبل املبادلة فكان رده إياها قبل احلول أو بعده فسواء وال زكاة فيها  على عيب بعد احلول األول الذي

على مالكها اآلخر بالبدل ألنه مل حيل عليها حول من يوم ملكها وال على املالك األول ألنه بادل هبا قبل 
ي احلول فخرجت من ملكه مث رجعت إليه بالعيب فيستأنف هبا حوال من يوم ملكها خبيار املبادل هبا الذ
ردها بالعيب قال الشافعي ولو بادل هبا قبل احلول وقبضها املشتري هلا بالبدل أو النقد فأقامت يف يده 
حوال أو مل يقبضها فأقامت يف ملكه حوال مث أراد ردها بالعيب مل يكن ذلك له ألهنا قد وجبت عليه 

ه ويكون له أن يرجع فيها صدقة منها وهي يف ملكه فال يكون له أن يردها ناقصة عما أخذها علي
بالعيب من أصل الثمن قال الشافعي ولو كانت املسألة حباهلا فأقاله فيها رهبا األول وهو يعلم أن الزكاة 

وجبت فيها أخذت الزكاة من رهبا الثاين الذي حال عليها يف يده حول قال الشافعي ولو بادل رجل 
مل حيل عليها  بأربعني شاة ومل حيل عليها حول يف يده إىل أربعني شاة  
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حول يف يد صاحبه مبادلة صحيحة مل يكن على واحد منهما فيها صدقة حىت حيول على كل واحد   
منهما حول وهي يف يده قال الشافعي ولو كانت املسألة حباهلا وكانت املبادلة فاسدة كان كل واحد 

يها الصدقة ألهنا مل خترج من ملكه باملبادلة منهما مالكا غنمه اليت بادل هبا وعلى كل واحد منهما ف
الفاسدة وال البيع الفاسد قال الشافعي ولو باع رجل ماشيته قبل احلول أو بادل هبا على أن البائع باخليار 
وقبها املشتري فحال عليها حول البائع يف يد املشتري أو مل يبعها حىت حال عليها حول يف يده مث اختار 

انت عليه فيها صدقة ألهنا مل خترج من ملكه قبل احلول ولو اختار إمضاء البيع بعد البائع رد البيع ك
 حوهلا وجبت أيضا عليه فيها صدقة ألهنا مل خترج من ملكه إال بعد احلول 

باب الرجل يصدق امرأة    



 يشر قال الشافعي ولو أصدق رجل امرأة أربعني شاة بغري أعياهنا أو قال أربعني شاة يف غنمي هذه ومل 
إليها بأعياهنا ومل يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس هلا من ماشيته يف الوجهني أما األوىل فعليه أربعون 

شاة بصفة وأما الثانية فعليه مهر مثلها ولو أصدقها إياها بأعياهنا فأقبضها إياها أو مل يقبضها إياها فأياها 
ها حول وهي يف ملكها قبضها أو مل تقبضها فأدت فأي ذلك كان فال زكاة عليه فيها قال وإذا حال علي

زكاهتا مث طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة اليت أخذت منه وإن مل تؤدها وقد حال 
علها احلول يف يدها أخذت منها الشاة اليت وجبت فيها ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة 

ة من غريها رجع عليها بنصفها سواء ألنه مل يؤخذ منها شيء اليت أخرجت من زكاهتا ولو أدت عنها شا
يف يدها إذا كانت الغنم حباهلا يوم قال الشافعي ولو وجبت عليها فيها شاة فلم خترجها حىت أدت 

نصفها إليه حني طلقها أخرجت من النصف الذي يف يدها شاة فإن كانت استهلكت ما يف يدها منها 
جها ورجع عليها بقيمتها قال الشافعي وهكذا لو كانت امرأته اليت أخذ من النصف الذي يف يد زو

نكح هبذه الغنم بأعياهنا أمة أو مدبرة ألن سيدها مالك ما ملكت ولو كانت مكاتبة أو ذمية مل يكن 
عليها فيها صدقة قال وهكذا هذا يف البقر واإلبل اليت فريضتها منها فأما اإلبل اليت فريضتها من الغنم 

ا فيما وصفت ويف أن يصدقها مخسا من اإلبل وال يكون عندها شاة وال ما تشتري شاة فيباع فتخالفه
 منها بعري فيؤخذ من مثنه شاة 
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ويرجع عليها ببعريين ونصف إذا طلقها قبل الدخول قال وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم أو دنانري   
تلف ال زكاة يف البيعني فيهما حىت حيول عليه حول من يوم ملكه والدنانري يبيعها بدنانري أو دراهم ال خي  

باب رهن املاشية    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل غنم فحال عليها حول فلم خيرج صدقتها حىت  

ا وإن رهنها أخذت منها الصدقة وكان ما بقى بعد الصدقة رهنا وكذلك اإلبل والغنم اليت فريضتها منه
كان املرهتن باع الراهن على أن يرهنه هذه املاشية اليت وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع ألنه رهنه 



شيئا قد وجب لغريه بعضه فكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له وكذلك لو أخرج عنها الشاة من 
ي ليس له فللبائع اخليار بكل غريها كان للبائع اخليار وكان كمن باع شيئا له وشيئا ليس له مث هلك الذ

حال ألن عقد الرهن كان رهنا ال ميلك قال الشافعي ولو كانت املسألة حباهلا فرهنها بعد احلول ووجب 
عليه يف إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة الغنم ومل يؤخذ منها صدقة اإلبل وبيع من اإلبل 

الغنم شيء من صدقتها عامني أو ثالثة وهي فيها  فاشترى منها صدقتها قال الشافعي ولو كان عليه يف
أخذت منها صدقة ما مضى وكان ما بقى رهنا قال ولو كانت له غنم غريها وجبت فيها زكاة فلم 

يدها حىت استهلك الغنم مل يؤخذ من غنمه املرهونة زكاة الغنم غريها وأخذ بأن خيرج زكاة الغنم غريها 
فيباع الغنم الرهن فإن كان منها فضل بعد حق املرهتن أخذت زكاة من ماله فإن مل يوجد له مال وفلس 

الغنم غريها منه وإن مل يفضل منها فضل كان دينا عليه مىت أيسر أداه وصاحب الرهن أحق برهنه قال 
الشافعي ولو كان الرهن فاسدا يف مجيع املسائل كان كمال له مل خيرج من يده ال خيالفه يف أن يؤخذ 

يت فيه ويف غريه فيأخذ غرماؤه مع املرهتن قال الشافعي ولو رهن رجل إبال فريضتها الغنم منه الصدقة ال
قد حلت فيها الزكاة ومل يؤدها فإن كان له مال أخذت منه زكاهتا وإن مل يكن له مال غريها فرهنها 

صدقة مث بعد ما حلت الصدقة فيها فلم يؤدها أخذت الصدقة منها وإن كان رهنها قبل أن حتل فيها ال
حلت فيها الصدقة فلم يوجد له مال ففيها قوالن أحدمها أن يكون ملفسا وتباع اإلبل فيأخذ صاحب 

الرهن حقه فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإال كان دينا عليه مىت أيسر أداه وغرماؤه حياصون 
 أهل الصدقة 
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نفس اإلبل مرهتنه من األصل مبا فيها من الصدقة فمىت حلت من بعد ما يقضي املرهتن رهنه والثاين أن   
فيها الصدقة بيعت فيها على مالكها ومرهتنها فكان ملرهتنها الفضل عن الصدقة فيها وهبذا أقول قال 

الشافعي وإذا رهنت املاشية فنتجت فالنتاج خارج من الرهن وال يباع ماخض منها حىت تضع إال أن 
وضعت بيعت األم يف الرهن دون الولد يشاء رهبا الراهن فإذا   



باب الدين يف املاشية    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجريا يف مصلحتها بسن موصوفة  

أو ببعري منها مل يسمه فحال عليها حول ومل يدفع منها يف إجارهتا شيء ففيها الصدقة وكذلك إن كان 
الصدقة وقضى دينه منها ومما بقى من ماله ولو استأجر رجل رجال ببعري منها أو أعربة عليه دين أخذت 

منها بأعياهنا فاألبعرة للمستأجر فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها وإن مل خيرجها منه فهى إبله 
فيها  وهو خليط هبا يصدق مع رب املال الذي فيها ويف احلرث والورق والذهب سواء وكذلك الصدقة

 كلها سواء 
باب أن ال زكاة يف اخليل    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك وابن عيينة كالمها عن عبداهلل بن دينار عن سليمان  

بن يسار عن عراك بن مالك عن أ ي هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس على املسلم يف 
ربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن عبده وال يف فرسه صدقة أخ

مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أ ي هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله 
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن 

عن أ ي هريرة مثله موقوفا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبداهلل بن دينار مالك 
قال سألت سعيد بن قال الشافعي فال زكاة يف خيل بنفسها وال يف شيء يف املاشية عدا اإلبل والبقر 

 نعلمه صلى اهلل عليه وسلم والغنم بداللة سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال صدقة يف اخليل فإنا مل
أخذ الصدقة يف شيء من املاشية غري اإلبل والبقر والغنم قال الشافعي فإذا اشترى شيئا من هذه املاشية 

 أو غريها مما ال زكاة فيه للتجارة كانت فيه 
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الزكاة بنية التجارة والشراء هلا ال بأنه نفسه مما جتب فيه الزكاة     
جتب عليه الصدقة  باب من   



قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وجتب الصدقة على كل مالك تام امللك من األحرار وإن كان صبيا أو  
معتوها أو امرأة ال افتراق يف ذلك بينهم كما جيب يف مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية 

ء كان يف املاشية والزرع والناض والتجارة أو مرياث منه أو نفقة على والديه أو ولد زمن حمتاج وسوا
وزكاة الفطر ال خيتلف قال وإذا كانت لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة ألهنا ملك ملواله وضمت إىل 
ملك مواله حيث كان ملك مواله وهكذا غنم املدبر وأم الولد ألن مال كل واحد منهم ملك ملواله 

ك للسيد قال الشافعي فأما مال املكاتب من ماشية وغريها وسواء كان العبد كافرا أو مسلما ألنه مملو
فيشبه أن يكون ال زكاة فيه ألنه خارج من ملك مواله ما كان مكاتبا ملا ميلكه مواله إال أن يعجزه وإن 
ملك املكاتب غري تام عليه أال ترى أنه غري جائز فيه هبته وال أجربه على النفقة على من أجرب احلر على 

ه من الولد والوالد وإذا عتق املكاتب فماله كمال استفاده من ساعته إذا حال عليه احلول من النفقة علي
يوم عتق صدقه وكذلك إذا عجز فماله كمال استفاده سيده من متاعه إذا حال عليه حول صدقه ألنه 

عن حينئذ مت ملك كل واحد منهما عليه قال الشافعي وإذا كان لرجل مال جتب فيه الزكاة فارتد 
اإلسالم وهرب أو جن أو عته أو حبس ليستتاب أو يقتل فحال احلول على ماله من يوم ملكه ففيها 

قوالن أحدمها أن فيها الزكاة ألن ماله ال يعدو أن ميوت على ردته فيكون للمسلمني وما كان هلم ففيه 
قول الثاين أن ال يؤخذ الزكاة أو يرجع إىل اإلسالم فيكون له فال تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه وال

منها زكاة حىت ينظر فإن أسلم متلك ماله وأخذت زكاته ألنه مل يكن سقط عنه الفرض وإن مل يؤجر 
عليها وإن قتل على ردته مل يكن يف املال زكاة ألنه مال مشرك مغنوم فإذا صار إلنسان منه شيء فهو 

نا كان كما وصفت إن رجع إىل اإلسالم كالفائدة ويستقبل به حوال مث يزكيه ولو أقام يف ردته زما
أخذت منه صدقة ماله وليس كالذمي املمنوع املال باحلرية وال احملارب وال املشرك غري الذمي الذي مل 
جتب يف ماله زكاة قط أال ترى أنا نأمره باإلسالم فإن امتنع قتلناه وأنا حنكم عليه يف حقوق الناس بأن 

الزكاة قيل وال يؤجر عليها وال غريها من حقوق الناس اليت تلزمه نلزمه فإن قال فهو ال يؤجر على 
 وحيبط أجره عمله فيما أدى منها قبل أن يرتد وكذلك ال يؤجر على أن يؤخذ 
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الدين منه فهو يؤخذ     
باب الزكاة يف أموال اليتامي    
ز فملكهم ما شاء أن ميلكهم وفرض عليهم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال الناس عبيداهلل جل وع 

فيما ملكهم ما شاء ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل 
أنعم فيه عليهم جل ثناؤه فكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن يف أمواهلم حقا لغريهم يف 

فكان حالال هلم ملك املال وحراما عليهم حبس الزكاة ألنه وقت على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم 
ملكها غريهم يف وقت كما ملكهم أمواهلم دون غريهم فكان بينا فيما وصفت ويف قول اهلل تعاىل خذ 

من أمواهلم صدقة تطهرهم أن كل مالك تام امللك من حر له مال فيه زكاة سواء يف أن عليه فرض 
و معتوها أو صبيا ألن كال مالك ما ميلك صاحبه وكذلك جيب يف ملكه الزكاة بالغا كان أو صحيحا أ

ما جيب يف ملك صاحبه وكان مستغنيا مبا وصفت من أن على الصيب واملعتوه الزكاة عن األحاديث كما 
يلزم الصيب واملعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته ويكون يف أمواهلما جنايتهما على أموال الناس 

يف مال البالغ العاقل وكل هذا حق لغريهم يف أمواهلم فكذلك الزكاة واهلل أعلم وسواء كل  كما يكون
مال اليتيم من ناض وماشية وزرع وغريه فما وجب على الكبري البالغ فيه الزكاة وجب على الصغري فيه 

لشافعي قال الزكاة واملعتوه وكل حر مسلم وساء يف ذلك الذكر واألنثى أخربنا الربيع قال أخربنا ا
أخربنا عبداجمليد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ابتغوا يف 

مال اليتيم أو يف أموال اليتامي حىت ال تذهبها أو ال تستهلكها الصدقة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 
 ي متيمة عن حممد بن سريين أن عمر بن قال أخربنا عبداجمليد بن عبدالعزيز عن معمر عن أيوب بن أ

اخلطاب قال لرجل إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 
أخربنا مالك عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم تليين 

خترج من أموالنا الزكاة أخربنا الربيع قالأنا وأخوين يل يتيمني يف حجرها فكانت  قال الشافعي  :
 الزكاة يف مال اليتيم كما يف مال البالغ ألن اهلل عز وجل يقول خذ 
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من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا فلم خيص ماال دون مال وقال بعض الناس إذا كانت ليتيم   
اهلل يقول أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وذهب إىل أن فرض  ذهب أو ورق فال زكاة فيها واحتج بأن

الزكاة إمنا هو على من وجبت عليه الصالة وقال كيف يكون على يتيم صغري فرض الزكاة والصالة عنه 
ساقطة وكذلك أكثر الفرائض أال ترى أنه يزين ويشرب اخلمر فال حيد ويكفر فال يقتل واحتجوا بأن 

وسلم قال رفع القلم عن ثالثة مث ذكر والصيب حىت يبلغ قال الشافعي رمحه اهلل  رسول اهلل صلى اهلل عليه
لبعض من يقول هذا القول إن كان ما احتججت على فأنت تارك مواضع احلجة قال وأين قلت زعمت 

أن املاشية والزرع إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة فإن زعمت أن ال زكاة يف ماله فقد أخذهتا يف 
اله ولعله األكثر من ماله وظلمته فأخذت ما ليس عليه يف ماله وإن كان داخال يف اإلرث ألن يف بعض م

ماله الزكاة فقد تركت زكاة ذهبه وورقه أرأيت لو جاز ألحد أن يفرق بني هذا فقال آخذ الزكاة من 
يكون داخال  ذهبه وورقه وال آخذها من ماشيته وزرعه هل كانت احلجة عليه إال أن يقال ال يعدو أن

يف معىن اآلية ألنه حر مسلم فتكون الزكاة يف مجيع ماله أو يكون خارجا منها بأنه غري بالغ فال يكون 
يف شيء من ماله الزكاة أو رأيت إذ زعمت أن علي وليه أن خيرج عنه زكاة الفطر فكيف أخرجته مرة 

يه فذهبت إىل أن الفرائض تثبت من زكاة وأدخلته يف أخرى أو رأيت إذ زعمت أنه ال فرض للصالة عل
معا وتزول معا وأن املخاطبني بالفرائض هم البالغون وأن الفرائض كلها من وجه واحد يثبت بضعها 
بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض حىت فرض اهلل عز ذكره على املعتدة من الوفاة أربعة أشهر 

رضيع غري مدخول هبا أورأيت إذ فرض  وعشرا مث زعمت أن الصغرية داخلة يف معىن فرض العدة وهي
اهلل عز وجل على القاتل الدية فسنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على العاقلة جبناية القاتل خطأ 

كيف زعمت أن الصيب إذا قتل إنسانا كانت فيه دية وكيف زعمت أن الصيب يف كل ما جىن على عبد 
استهلك له من مال فهو مضمون عليه يف ماله كما  وحر من جناية هلا أرش أو أفسد له من متاع أو

يكون مضمونا على الكبري وجنايته على عاقلته أليس قد زعمت أنه داخل يف معىن فرائض خارج من 
فرائض غريها أو رأيت إذ زعمت أن الصالة والزكاة إذا كانتا مفروضتني فإمنا تثبت إحدامها باألخرى 



ج من فرض الزكاة فإذا خرج من فرض الزكاة أيكون خارج من أفرأيت إن كان ال مال له أليس خبار
 فرض الصالة أو رأيت إن 
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كان ذا مال فيسافر أفليس له أن ينقص من عدد احلضر أفيكون له أن ينقص من عدد الزكاة بقدر ما   
كاة عنه مرفوعة من نقص من الصالة أرأيت لو أغمى عليه سنة إيل تكون الصالة عنه مرفوعة أفتكون الز

تلك السنة أو رأيت لو كانت امرأة حتيض عشرا وتطهر مخسة عشر وحتيض عشرا أليس تكون الصالة 
عنها مرفوعة يف أيام حيضها وأما الزكاة عليها يف احلول أفريفع عنها يف األيام اليت حاضتها أن حتسب 

أن الصالة تثبت حيث تسقط عليها يف عدد أيام السنة فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت 
الزكاة وأن يكون قياسا على غريه أو رأيت املكاتب أليس الصالة عليه ثابتة والزكاة عليه عندك زائلة 

فقد زعمت أن من البالغني األحرار وغري األحرار والصغار من يثبت عليه بعض الفرض دون بعض قال 
تابعني أهنم قالوا ليس يف مال اليتيم زكاة فقيل له فإنا روينا عن النخعي وسيعد بن جبري ومسى نفرا من ال

لو مل تكن لنا حجة بشيء مما ذكرنا وال بغريه مما لعلنا سنذكره إال ما رويت كنت حمجوجا به قال وأين 
قلت زعمت أن التابعني لو قالوا كان لك خالفهم برأيك فكيف جعلتهم حجة ال تعدو أن يكون ما 

احتجاجك مبن ال حجة لك يف قوله أو يكون يف قوهلم حجة قلت من ذلك كما قلت فتخطيء ب
فتخطيء بقولك ال حجة فيه وخالفهم إياك كثري يف غري هذا املوضع فإذا قيل لك مل خالفتهم قلت إمنا 
احلجة يف كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أو قول عامة املسلمني مل 

ل يف معىن بعض هذا مث أنت ختالف بعض ما رويت عن هؤالء هؤالء يقولون خيتلفوا فيه أو قياس داخ
فيما رويت ليس يف مال اليتيم زكاة وأنت جتعل يف األكثر من مال اليتيم زكاة قال فقد روينا عن ابن 
مسعود أنه قال أخص مال اليتيم فإذا بلغ فأعلمه مبا مر عليه من السنني قلنا وهذه حجة عليك لو مل 

ا حجة غري هذا هذ لو كان ثابتا عن ابن مسعود كان ابن مسعود أمر وايل اليتيم أن ال يؤدي عنه يكن لن
زكاة حىت يكون هو ينوى أداءها عن نفسه ألنه ال يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنني وعدد ماله إال 



د من وجهني ليؤدي عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعو
أحدامها أنه منقطع وأن الذي رواه ليس حبافظ ولو مل يكن لنا حجة مبا أوجدناك إال أن أصل مذهبنا 

ومذهبك من أنا ال خنالف الواحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إال أن خيالفه غريه منهم كانت 
ويل بىن أ ي رافع أيتاما فكان يؤد  لنا هبذا حجة عليك وأنتم تروون عن علي بن أ ي طالب رضي اهلل عنه

 الزكاة عن أمواهلم وحنن نرويه عنه وعن عمر بن اخلطاب وعائشة أم املؤمنني وعبداهلل بن عمر 
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رضي اهلل عنهم وغري هؤالء مع أن أكثر الناس قبلنا يقولون به وقد رويناه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه   
نا عبداجمليد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وجه منقطع أخرب

وسلم قال ابتغوا يف مال اليتيم ال تستهلكه الصدقة أو ال تذهبه الصدقة أو قال يف أموال اليتامى ال 
رمحن تأكلها أو ال تذهبها الزكاة أو الصدقة شك الشافعي رمحة اهلل عليه هبا مجيعا أخربنا مالك عن عبدال

بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليين وأخا يل يتيمني يف حجرها فكانت خترج من أموالنا الزكاة 
أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال إبتغوا يف أموال اليتامى 

كان يزكى مال اليتيم أخربنا  ال تستهلكها الزكاة أخربنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه
سفيان عن أيوب بن موسى وحيىي بن سعيد وعبدالكرمي بن أ ي املخارق كلهم خيرب عن القاسم بن حممد 
قال كانت عائشة رضى اهلل عنها تزكى أموالنا وإن ليتجر هبا يف البحرين أخربنا سفيان عن ابن أ ي ليلى 

ت عنده أموال بين أ ي رافع فكان يزكيها كل عام قال عن احلكم بن عتيبة أن عليا رضي اهلل عنه كان
الشافعي وهبذه األحاديث نأخذ وباالستدالل بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون 

مخسة أوسق صدقة وال فيما دون مخس ذود صدقة وال فيما دون مخس أواق صدقة فدل قوله صلى اهلل 
وراق ومخسة أوسق إذا كان واحد منها حلر مسلم ففيه الصدقة عليه وسلم على أن مخس ذوذ ومخس أ

يف املال نفسه ال يف املالك ألن املالك لو أعوز منها مل يكن عليه صدقة أخربنا الربيع قال أخربنا مالك 
عن حممد بن عبداهلل بن عبدالرمحن بن أ ي صعصعة املازين عن أبيه عن أ ي سعيد اخلدري أن رسول اهلل 



ليه وسلم قال ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي صلى اهلل ع
قال أخربنا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهلل 

 صلى اهلل عليه وسلم ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة 
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ال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة قال مسعت عمرو بن حيىي املازين يقول أخربنا الربيع ق  
أخربين أ ي عن أ ي سعيد اخلدري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة 

إال قال الشافعي رمحه اهلل وهبذا نأخذ وليس يروى من وجه يثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عن أ ي سعيد اخلدري فإذا كان قول أكثر أهل العلم به وإمنا هو خرب واحد فقد وجب عليهم قبول خرب 

واحد مبثله حيث وكان قال الشافعي فليس يف التمر زكاة حىت يبلغ مخسة أوسق فإذا بلغ مخسة أوسق 
ذلك ثلثمائة صاع ففيه الزكاة قال الشافعي والوسق ستون صاعا بصاع النيب صلى اهلل عليه وسلم ف

بصاع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والصاع أربعة أمداد مبد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأ ي هو 
وأمي قال الشافعي واخلليطان يف النخل اللذان مل يقسما كالشركني يف املاشية يصدقان صدقة الواحد 

شركاء يف أصل النخل وكذلك إذا  فما وجبت فيه على الواحد صدقة وجبت على اجلماعة إذا كانوا
كانوا شركاء يف أصل الزرع قال الشافعى وكذلك إذا كانت أرض صدقة موقوفه على مجاعة فبلغت 

مثرهتا مخسة أوسق أخذت منها الصدقة وإذا ورث القوم النخل أو ملكوها أي ملك كان ومل يقتسموها 
اقتسموها بعد ما حل بيع مثرهتا يف وقت  حىت أمثرت فلبغت مثرهتا مخسة أوسق أخذت منها الصدقة فإن

اخلرص قسما صحيحا فلم يصر يف نصيب واحد منهم مخسة أوسق ويف مجاعتها مخسة أوسق فعليهم 
الصدقة ألن أول وجوب الصدقة كان وهم شركاء فال تسقط الصدقة بفرقها بعد أول وجوهبا وإذا 

م حىت تبلغ حصته مخسة أوسق قال الشافعي اقتسموها قبل أن حيل بيع الثمرة فال زكاة على واحد منه
وإن جتاذبوها بغري قطع وبغري قسم ألصل النخل بتراض منهم معا فهم شركاء بعد فيصدقون صدقة 

الواحد ألن هذه قسمة ال جتوز قال الشافعي وإن كانت صدقة موقوفة فاقتسموها فالقسم فيها باطل 



لك الواحد فإذا بلغت مخسة أوسق وجبت فيها الصدقة ألهنم ال ميلكون رقبتها وتصدق الثمرة صدقة املا
وإذا كانت لرجل خنل بأرض وأخرى بغريها بعدت أو قربت فأمثرتا يف سنة واحدة ضمت إحدى 

 الثمرتني 
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إىل األخرى فإذا بلغتا معا مخسة أوسق أخذت منها الصدقة قال الشافعي ولو كانت بينه وبني رجل   
بعة أوسق وكانت له خنل أخرى جاءت بثالثة أوسق أدى الصدقة عن خنليه معا ألن له خنل فجاءت بإر

مخسة أوسق ومل يؤد شريكه الصدقة عن خنله ألنه ليس له ولشريكه مخسة أوسق يف شيء مما مها فيه 
شريكان وهكذا هذا يف املاشية والزرع قال الشافعي ومثرة السنة ختتلف فتثمر النخل وجتد بتهامة وهي 

بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك إىل بعض ألنه مثرة واحدة فإذا أمثرت النخل يف سنة مث أمثرت يف قابل 
مل يضم إحدى الثمرتني إىل األخرى وهكذا القول يف الزرع كله مستأخره ومتقدمه فإنه يتقدم ببالد 

ذا بلغ مخسة أوسق احلر ويستأخر ببالد الربد وإذا كان لرجل زرع بالبلدين معا ضم بعضه إىل بعض فإ
وجبت فيه الصدقة قال الشافعي وإذا زرع رجل يف سنة زرعا فلم خيرج منه مخسة أوسق وله زرع آخر 

ومها إذا ضما معا كانت فيهما مخسة أوسق فإن كان زرعهما وحصادمها معا يف سنة واحدة فهما 
حصاد اآلخر يستأخر عن كالزرع الواحد والثمرة الواحدة وإن كان بذر أحدمها يتقدم عن السنة أو 

السنة فهما زرعان خمتلفان ال يضم واحد منهما إىل اآلخر قال الشافعي وهكذا إذا كان لرجل خنل 
خمتلف أو واحد حيمل يف وقت واحد محلني أو سنة محلني فهما خمتلفان قال الشافعي وإذا كان النخل 

سط منه وتؤخذ الصدقة من الوسط خمتلف الثمرة ضم بعضه إىل بعض سواء يف ذلك دقله وبرديه والو
منه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه قال ال 
خيرج يف الصدقة اجلعرور وال معى الفأرة وال عذق ابن حبيق أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 

الشافعي وهذا متر رديء جدا ويترك لصاحب احلائط  أخربنا مالك عن زياد بن سعد عن الزهري قال
جيد التمر من الربدي الكبيس وغريه ويؤخذ من وسط التمر قال الشافعي وهذا مثل الغنم إذا اختلفت 



يترك منها ما فوق الثنية واجلذعة لرب املال ويترك عليه ما دوهنا وتؤخذ اجلذعة والثنية ألهنما وسط 
ا تكون أسنانا وذلك أن األغلب من الغنم أهن  

   
 

 461 :صفحة 
 

كما األغلب من التمر أن يكون ألوانا فإن كان لرجل متر واحد بردى كله أخذ من الربدي وإن كان   
جعرورا كله أخذ من اجلعرور وكذلك إن كانت له غنم صغار كلها أخذها منها قال الشافعي وإن كان 

واحد من الصنفني بقدر ما فيه وإمنا يؤخذ له خنل بردى صنفني صنف بردي وصنف لون أخذ من كل 
الوسط إذا اختلف التمر وكثر اختالفه وهو خيالف املاشية يف هذا املوضع وكذلك إن كان أصنافا 

 أحصى كل صنف منها حىت ال يشك فيه وعرض رب املال أن يعطى كل صنف ما يلزمه أخذ منه 
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب    
أخربنا الشافعي قال أخربنا عبداهلل بن نافع عن بن صاحل التمار عن ابن شهاب عن  أخربنا الربيع قال 

سعيد ابن املسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف زكاة الكرم خيرص كما 
قال خترص النخل مث تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل مترا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي 

أخربنا عبداهلل بن نافع عن حممد بن صاحل التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن 
أسيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يبعث على الناس من خيرص كرومهم ومثارهم قال 

تكون مترا أو الشافعي رمحه اهلل وهبذا نأخذ يف كل مثرة يكون هلا زبيب ومثار احلجاز فيما علمت كلها 
زبيبا إال أن يكون شيئا ال أعرفه قال الشافعي وأحسب أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبرص النخل 

والعنب لشيئني أحدمها أن ليس ألهله منع الصدقة منه وأهنم مالكون تسعة أعشاره وعشره ألهل 
ألنه أغلى مثنا منه مترا أو زبيبا ولو السهمان قال وكثري من منفعة أهله به إمنا يكون اذا كان رطبا وعنبا 

منعوه رطبا أو عنبا ليؤخذ عشره أضر هبم ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السهمان منه فإنه يؤخذ وال 
حيصى فخرص واهلل تعاىل أعلم وخلى بينهم وبينه للرفق هبم واالحتياط ألهل السهمان قال الشافعي 

احلمرة والصفرة وكذلك حني يتموه العنب ويوجد  واخلرص إذا حل البيع وذلك حني يرى يف احلائط



فيه ما يؤكل منه ويأتى اخلارص النخلة فيطوف هبا حىت يرى كل ما فيها مث يقول خرصها رطبا كذا 
وينقص إذا صار مترا كذا يقيسها على كيلها مترا ويصنع ذلك جبميع احلائط مث حيمل مكيلته مترا وهكذا 

بينه فإذا صار زبيبا ومترا أخذ العشر على ما خرصه مترا وزبيبا من التمر يصنع بالعنب مث خيلى بني أهله و
 والزبيب 
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قال الشافعي فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئا أو أذهبته كله صدقوا فيما ذكروا منه   
يل ادعوا فيما ذهب ما وإن اهتموا حلفوا وإن قالوا قد أخذنا منه شيئا وذهب شيء ال يعرف قدره ق

شئتم واتقوا اهلل وال تدعوا إال ما أحطتم به علما واحلفوا مث يأخذ العشر منهم مما بقى إن كان فيه عشر 
وإن مل يكن فيما بقى يف أيديهم واستهلكوا عشره مل يؤخذ منهم منه شيء وإن قال هلك منه شيء ال 

من عشره بقدره وإن مل تدع شيئا تعرفه أخذنا أعرفه قيل له إن ادعيت شيئا وحلفت عليه طرحنا عنك 
منك العشر على ما خرصنا عليك قال الشافعي فإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت فكانت مكيلة ما 
أخذت كذا وما بقى كذا وهذا خطأ يف اخلرص صدق على ما قال وأخذ منه ألهنا زكاة وهو فيها أمني 

رفه مل يضمن ما سرق وأخذت الصدقة منه مما أخذ وبقى قال الشافعي فإن قال قد سرق مين شيء ال أع
إذا عرف ما أخذ وما بقي قال الشافعي وإن قال قد سرق بعد ما صريته إىل اجلرين فإن سرق بعد ما 
يبس وأمكنه أن يؤدي إىل الوايل أو إىل أهل السهمان فقد فرط وهو له ضامن وإن سرق بعد ما صار 

الوايل أو يقسمه وقد أمكنه دفعه إىل أهل السهمان فهو له ضامن ألنه مترا يابسا ومل ميكنه دفعه إىل 
مفرط فإن جف التمر ومل ميكنه دفعه إىل أهل السهمان وال إىل الوايل مل يضمن منه شيئا وأخذت منه 
الصدقة مما استهلك هو وبقى يف يده إن كانت فيه صدقة قال الشافعي وإذا وجد بعض أهل السهمان 

لم يدفعه إليهم وال إىل الوايل ضمن قال الشافعي وإن استهلكه كله رطبا أو بسرا بعد ومل جيد بعضا ف
اخلرص ضمن مكيلة خرصه مترا مثل وسط متره وإن اختلف هو والوايل فقال وسط متري كذا فإن جاء 

مع  الوايل ببينة أخذ منه على ما شهدت به البينة وإن مل يكن عليه بينة أخذ منه على ما قال رب املال



ميينه وأقل ما جيوز عليه يف هذا شهادة رجلني أو رجل وامرأتني قال الشافعي وليس للوايل أن حيلف مع 
شاهده وال ألحد من أهل السهمان أن حيلف ألنه ليس مبالك شيئا مما حيلف عنه دون غريه قال الشافعي 

ا بعد ما خيرص بطل عليه وإن أصاب حائطه عطش فعلم أنه إن ترك الثمرة فيه أضرت بالنخل وإن قطعه
كثري من مثنها كان له قطعها ويؤخذ عشرها مقطوعة فيقسم على أهل السهمان فإن مل يدفع عشرها إىل 

 الوايل وال إىل السهمان ضمن قيمته مقطوعا إن مل يكن له مثل 
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وأكره ذلك له إال أن يكون  قال الشافعي وما قطع من مثر خنله قبل أن حيل بيعه مل يكن عليه فيه عشر  
قطع شيئا يأكله أو يطعمه فال بأس وكذلك أكره له من قطع الطلع إال ما أكل أو أطعم أو قطعه ختفيفا 
عن النخل ليحسن محلها فأما ما قطع من طلع الفحول اليت ال تكون مترا فال أكرهه قال الشافعي وإن 

دث فيه شيئا فتلف بذلك الشيء أو نقص فهو ضامن صري التمر يف اجلرين ملستحقه فرض عليه ماء أو أح
له ألنه اجلاين عليه وإن مل حيدث منه إال ما يعلم به صالحه قال الشافعي وإذا وضع التمر حيث كان 

يضعه يف جرينه أو بيته أو داره فسرق قبل أن جيف مل يضمن وإن وضعه يف طريق أو موضع ليس حبرز 
وما أكل من التمر بعد أن يصري يف اجلرين ضمن عشره وكذلك ما ملثله فهلك ضمن عشره قال الشافعي 

أطعم منه قال الشافعي وإذا كان النخل يكون مترا فباعه مالكه رطبا كله أو أطعمه كله أو أكله كرهت 
ذلك له وضمن عشره مترا مثل وسطه قال الشافعي وإذا كان ال يكون مترا حبال أحببت أن يعلم ذلك 

وايل من يبيع معه عشره رطبا فإن مل يفعل خرصه عليه مث صدق ربه مبا بلغ رطبه وأخذ الوايل وأن يأمر ال
عشر رطب خنله مثنا فإن أكله كله أو استهلكه كله أخذ منه قيمة عشر رطبه ذهبا أو ورقا قال الشافعي 

من  وإن استهلك من رطبه شيئا وبقى منه شيء فقال خذ العشر مما بقى فإن كان مثن ما استهلك أكثر
مثن ما بقى أخذ عشر مثن ما استهلك وعشر ما بقى وكذلك لو كان أقل مثنا أو مثله فلم يعطه رب 

املال إال الثمن كان عليه أخذ مثن العشر قال الشافعي وإن كان النظر للمساكني أخذ العشر مما بقى من 
ال قال الشافعي الرطب وفعل ذلك رب املال أخذه املصدق كما يأخذ هلم كل فضل تطوع به رب امل



وإن كان لرجل خنالن خنل يكون مترا وخنل ال يكون مترا أخذه صدقة الذي يكون قال الشافعي قال 
الشافعي وإن عرض رب املال مثن التمر على املصدق مل يكن له أن يأخذه حبال كان نظرا ألهل 

ن جيد مترا حبال جاز ان السهمان أو غري نظر وال حيل بيع الصدقة قال الشافعي فإن استهلكه وأعوزه أ
يأخذ قيمته منه ألهل السهمان وهذا كرجل كان يف يده لرجل طعام فاستهلكه فعليه مثله فإن مل جيد 

 فقيمته باجلناية باإلستهالك ألن هذا ليس بيعا من البيوع ال جيوز حىت يقبض 
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ى فيه احلمرة أو قطعه طلعا خوف قال الشافعي وإن كان خيرج خنل رجل بلحا فقطعه قبل أن تر  
العطش كرهت ذلك له وال عشر عليه فيه وال يكون عليه العشر حىت يقطعه بعدما حيل بيعه قال وكل 
ما قلت يف النخل فكان يف العنب فهو مثل النخل ال خيتلفان قال الشافعي وإن كانت لرجل خنل فيها 

لنخل ومل تأخذ من العنب وال يضم مخس أوسق وعنب ليس فيه مخسة أوسق أخذت الصدقة من ا
صنف أىل غريه والعنب غري النخل والنخل كله واحد فيضم رديئه إىل جيده وكذلك العنب كله واحد 

 يضم رديئه إىل جيده 
باب صدقة الغراس    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل  

 عليه وسلم قال ليهود خيرب حني افتتح خيرب أقركم على ما أقركم اهلل تعاىل على أن التمر بيننا صلى اهلل
وبينكم قال فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يبعث عبد اهلل بن رواحة فيخرص عليهم مث يقول إن 

أخربنا مالك عن ابن  شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال
شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يبعث عبد اهلل بن رواحة فيخرص 
بينه وبني يهود خيرب قال الشافعي وعبد اهلل بن رواحة كان خيرص خنال ملكها للنيب صلى اهلل عليه وسلم 

هم بعدما يعلمهم اخلرص بني أن يضموا له وللناس وال شك ان قد رضوا به إن شاء اهلل تعاىل مث خيري
نصف ما خرص مترا ويسلم هلم النخل مبا فيه أو يضمن هلم مثل ذلك التمر ويسلموا له النخل مبا فيه 



والعاملون يشتهرون أن يكونوا ممن جيوز أمرهم على أنفسهم واملدعوون إىل هذا املالكون جيوز أمرهم 
امل وخري جاز له اخلرص قال ومن تأخذ منه صدقة النخل على انفسهم فإذا خرص الواحد على الع

والعنب خلط فمنهم البالغ اجلائز األمر وغري جائز األمر من الصيب والسفيه واملعتوه والغائب ومن يأخذ 
له اخلرص من أهل السهمان وأكثر من اهل األموال فإن بعث عليهم خارص واحد فمن كان بالغا جائر 

ارص بعد اخلرص فاختار ماله جاز عليه كما كان ابن رواحة يصنع وكذلك إن األمر يف ماله فخريه اخل
مل خيريهم فرضوا فأما الغائب ال وكيل له والسفيه فليس خيري وال يرضى فأحب أن ال يبعث على العشر 
خارص واحد حبال ويبعث اثنان فيكونان كاملقومني يف غري اخلرص قال الشافعي وبعثه عبد اهلل بن أ ي 

ة وحده حديث منقطع وقد يروى أن النيب صلى اهلل رواح  
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عليه وسلم بعث مع عبد اهلل غريه وقد جيوز أن يكون بعث مع عبد اهلل غريه وإن مل يذكر وذكر عبد   
اهلل بن رواحة بأن يكون املقدم كل أحب ان يكون خارصان او أكثر يف املعاملة والعشر وقد قيل جيوز 

كما جيوز حاكم واحد فإذا غاب عنا قدر ما بلغ التمر جاز أخذ العشر على اخلرص وإمنا خارص واحد 
يغيب ما أخذ منه مبا يؤكل منه رطبا يستهلك يابسا بغري احصاء قال الشافعي وإذا ذكر أهله أهنم 
ص أحصوا مجيع ما فيه وكان يف اخلرص عليهم أكثر قبل منهم مع أمياهنم فإن قالوا كان يف اخلرص نق

عما عليهم أخذ منهم ما أقروا به من الزيادة يف مترهم وهو خيالف القيمة يف هذا املوضع ألنه ال سوق له 
يعرف هبا يوم اخلرص كما يكون للسلعة سوق يوم التقومي وقد يتلف فيبطل عنهم فيما تلف الصدقة إذا 

العطش وغريه قال الشافعي كان التلف بغري إتالفهم ويتلف بالسرق من حيث ال يعلمون وضعية النخل ب
وال يأخذ من الشيء من الشجر غري النخل والعنب فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ الصدقة 

منهما فكان قوتا وكذلك ال يأخذ من الكرسف وال أعلمها جتب يف الزيتون ألنه أدم ال مأكول بنفسه 
دخر ألن كل هذا فاكهة ال انه كان باحلجاز وسواء اجلوز فيها واللوز وغريه مما يكون أدما أو ييبس وي



قوتا ألحد علمناه قال الشافعي وال خيرص زرع ألنه ال يبني للخارص وقته واحلائل دونه وانه مل خيترب فيه 
  من الصواب ما اخترب يف النخل والعنب وان اخلرب فيها خاص وليس غريمها يف معنامها ملا وصفت

 ID ' '   احلديث.  
  

احدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الو    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
إال هو سادسهمثالثة إال رابعهم وال مخسة      :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  
   
 

 466 :صفحة 
 



   
باب صدقة الزرع    
قال الشافعي رمحه اهلل ما مجع أن يزرعه اآلدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكوال خبزا أو سويقا أو  

طبيخا ففيه الصدقة قال الشافعي ويروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه أخذ الصدقة من احلنطة 
اآلدميون ويقتاتونه فيؤخذ من العلس وهو  والشعري والذرة قال الشافعي وهكذا كا ما وصفت يزرعه

حنطة والدخن والسلت والقطينة كلها محصها وعدسها وفوهلا ودخنها ألن كل هذا يؤكل خبزا وسويقا 
وطبيخا ويزرعه اآلدميون وال يتبني يل أن يؤخذ من الفث وإن كان قوتا ألنه ليس مما ينبت اآلدميون 

عد من هذا املعىن من الفث وكذلك ال يؤخذ من حب شجرة وال من حب احلنظل وإن اقتيت ألنه يف أب
برية كما ال يؤخذ من بقر الوحش وال من الظباء صدقة قال الشافعي وال يؤخذ يف شيء من الثفاء وال 

األسبيوش ألن األكثر من هذا أنه ينبت للدواء وال مما يف معناه من احلبوب واألدوية وال من حبوب 
لك القثاء والبطيخ وحبه ال زكاة فيه ألنه كالفاكهة وال يؤخذ من حب البقل ألهنا كالفاكهة وكذ

  العصفر وال بزر الفجل وال بزر بقل وال مسسم
 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل

 ذلك حيتاج إىل نقل 
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) : عليه وسلموقال النووي يف قوله صلى اهلل  
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
حم قوقحال عيمج سومزوكل ةظوف .  

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     



  
يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

رب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن الع    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
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باب تفريع زكاة احلنطة    
ل وإذا بلغ صنف من احلبوب اليت فيها الصدقة مخسة أوسق ففيه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قا 

الصدقة والقول يف كل صنف منه مجع جيدا ورديئا ان يعد باجليد مع الرديء كما يعد بذلك يف التمر 
غري ان اختالفه ال يشبه اختالف التمر ألنه إمنا يكون صنفني أو ثالثه فيؤخذ من كل صنف منه بقدره 

جنسا أو حنومها أو اكثر واحلنطة صنفان صنف حنطة تداس حىت يبقى حبها التمر يكون مخسني 
مكشوفا ال حائل دونه من كمام وال قمح فتلك إن بلغت مخسة أوسق ففيها الصدقة وصنف علس إذا 
ديست بقيت حبتان يف كمام واحد ال يضرح عنها الكمام إال إذا أراد أهلها استعماهلا ويذكر أهلها ان 

ها يضر هبا فإهنا ال تبقى بقاء الصنف اآلخر من احلنطة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا طرح الكمام عن
طرح عنها الكمأة هبرس أو طرح يف رحى خفيفة ظهرت فكانت حبا كاحلنطة األخرى وال يظهرها 

لك الدراس كما يظهر األخرى وذكر من جرهبا أهنا إذا كان عليها الكمام الباقي بعد الدرس مث ألقى ذ



الكمام عنها صارت على النصف مما كليت اوال فيخري مالكها بني أن يلقى الكمام وتكال عليه فإذا 
بلغت مخسة أوسق أخذت منها الصدقة وبني أن تكال بكمامها فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت منها 

سأل ان تؤخذ صدقتها ألهنا حيئذ مخسة فأيهما اختار مل حيمل على غريه فيضر ذلك به قال الشافعي فإن 
منه يف سنبلها مل يكن له ذلك وإن سأل أهل احلنطة غري العلس أن يؤخذ منهم يف سنبله مل يكن ذلك 
هلم كما جنيز بيع اجلوز يف قشره والذي يبقى عليه حرز له ألنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقى عنه 

عي وإذا كانت لرجل حنطة غري وال جنيزه فوق القشر األعلى الذي فوق القشر الذي دونه قال الشاف
العلس وحنطة علس ضم احدامها إىل األخرى على ما وصفت احلنطة بكيلتها والعلس يف أكمامها 

بنصف كيلة فإن كانت احلنطة اليت هي غري علس ثالثة اوسق والعلس وسقان فال صدقة فيها ألهنا حينئذ 
مخسة اوسق احلنطة ثالث والعلس الذي أربعة أوسق ونصف وإن كانت اربعا ففيها صدقة ألهنا حينئذ 

  هو أربعة يف أكمامه اثنان
 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث

 مبثله 
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
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ة احلبوب غري احلنطة باب صدق   

قال الشافعي وال يؤخذ من زرع فيه زكاة غري العلس صدقة حىت يطرح عنه كمامه ويكال مث تؤخذ  
منه الصدقة إذا بلغ مخسة اوسق فتؤخذ من الشعري وال يضم شعري إىل حنطة وال سلت إىل حنطة وال 

س ال كمام عليه وال قمع بيضاء شعري وال أرز إىل دخن وال ذرة قال الشافعي والذرة ذرتان ذرة بطي
وذرة عليها شيء أمحر كاحللقة أو الثفروق إال أنه أرق وكقشرة احلنطة دقيق ال ينقص هلا كيال وال 



خيرج إال مطحونا وقلما خيرج باهلرس فكالمها يكال وال يطرح لكيله شيء كما يطرح ألطراف الشعري 
ذا ال يباين احلبة ألنه موتصل بنفس اخللقة وكماال اجلديدة وال قمع التمرة وإن كان مباينا للتمرة وه

يطرح لنخالة الشعري وال احلنطة شيءقال الشافعي وال يضم الدخن إىل اجللبان وال احلمص إىل العدس 
وال الفول إىل غريه وال حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها وخالفها بائن ىف اخللقة والطعم والثمر إىل 

ذا أكرب إىل ما هو أصغر منه وكل صنف استطال إىل ما تدحرج قال غريها ويضم كل صنف من ه
الشافعي وال أعلم يف الترمس صدقة وال أعلمه يؤكل إال دواء أو تفكها ال قوتا وال صدقة ىف بصل وال 
ثوم ألن هذا ال يؤكل إال أبزارا أو أدما قال الشافعي فإن قيل فاسم القطنية جيمع احلمص والعدس قيل 

ق هلا أمساء ينفرد كل واحد منها باسم دون صاحبه وقد جيمع اسم احلبوب معها احلنطة نعم قد يفر
والذرة فال يضم جبماع اسم احلبوب وال جيمع إليها وجيتمع التمر والزبيب يف احلالوة وأن خيرصا مث ال 

 صلى اهلل يضم أحدمها على اآلخر فإن قيل فقد أخذ عمر العشر من النبط ىف القطنية قيل وقد أخذ النيب
عليه وسلم من التمر والزبيب وما أنبتت األرض مما فيه زكاة العشر وكان اجتماعه ىف أن فيه العشر غري 

دال على مجع بعضه إىل بعض وقد أخذ عمر من النبط من الزبيب والقطنية العشر فيضم الزبيب إىل 
حىت ييبس ويدرس كما القطنية قال الشافعي وال يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت األرض مما ييبس 

وصفت وييبس متره وزبيبه وينتهى يبسه فإن أخذ الزكاة منه رطبا كرهته له وكان عليه رده أو رد قيمته 
إن مل يوجد مثله وأخذه يابسا ال أجيز بيع بعضه ببعض رطبا الختالف نقصانه وأنه حينئذ جمهولقال 

ه كمال يبقى يف يدى صاحبه فإن كان الشافعي والعشر مقامسة كالبيع فإن أخذه رطبا فيبس ىف يد
 استوىف فذلك له وإن كان ما ىف يده أزيد من العشر رد الزيادة وإن كان 
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أنقص أخذ النقصان وإن جهل صاحبه ما ىف يده واستهلكه فالقول قول صاحبه ويرد هذا ما ىف يده   
مهاقال الشافعي وإن أخذه رطبا ففسد ىف إن كان رطبا حىت ييبس قال وهكذا إن أخذ احلنطة يف أكما

يدى املصدق فاملصدق ضامن ملثله لصاحبه أو قيمته إن مل يوجد له مثل ويرجع عليه بأن يأخذ عشرة 



منه يابساقال الشافعي ولو أخذه رطبا من عنب ال يصري زبيبا أو رطبا ال يصري مترا كرهته وأمرته برده ملا 
عض رطبا فإن استهلكه ضمن مثله أو قيمته وتراد الفضل منه وكان وصفت من أنه ال جيوز بيع بعضه بب

شريكا ىف العنب ببيعه ويعطى أهل السهمان مثنه وإن كان ال يتزبب فلو قسمه عنبا موازنة وأخذ عشرة 
 وأعطى أهل السهمان كرهته ومل يكن عليه غرم 

باب الوقت الذى تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت األرض    
محه اهلل تعاىل إذا بلغ ما أخرجت األرض ما يكون فيه الزكاة اخذت صدقته ومل ينتظر قال الشافعي ر 

هبا حول لقول اهلل عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ومل جيعل له وقتا إال احلصاد واحتمل قول اهلل عز 
وجل يوم حصاده إذا صلح بعد احلصاد واحتمل يوم حيصد وإن مل يصلح فدلت سنة رسول اهلل صلى 

 عليه وسلم على أن تؤخذ بعدما جيف ال يوم حيصد النخر والعنب واألخذ منهما زبيبا ومترا فكان اهلل
كذلك كل ما يصلح جبفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت األرض وهكذا زكاة ما أخرج من 
األرض من معدن ال يؤخذ حىت يصلح فيصري ذهبا أو فضة ويؤخذ يوم يصلح قال الشافعى وزكاة 

از يوم يؤخذ ألنه صاحل حباله ال حيتاج إىل إصالح وكله مما أخرجت األرضالرك   

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  



ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
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باب الزرع ىف أوقات الذرة    
تزرع مرة فتخرج فتحصد مث تستخلف ىف كثري من املواضع فتحصد أخرى فهذا كله كحصدة واحدة  
ضم بعضه إىل بعض ألنه زرع واحد وإن استأخرت حصدته اآلخرة قال الشافعي وهكذا إذا بذرت ي

ووقت البذار بذر بعد شهر ألن هذا كله وقت واحد للزرع وتالحق الزرع فيه متقارب قال وإذا بذر 
ه ذرة بطيسا ومحراء وجمنونة وهم ىف أوقات فأدرك بعضها قبل بعض ضم األول املدرك إىل الذى يلي

والذى يليه إىل املبذور بعد هذه فإذا بلغ كله مخسة أوسق وجبت فيه الصدقة قال الشافعى وإذا كان 
حائطا فيه عنب أو رطب فبلغ بعضه قبل بعض ىف عام واحد وإن كان بني ما جيف ويقطف منه أوال 

رك هذا وآخر الشهر وأكثر وأقل ضم بعضه إىل بعض وهذه مثرة واحدة ألن ما خترج األرض كله يد
ويبذر هذا قال وإذا كانت لرجل خنالت يطلعن فيهن الرطب والبسر والبلح والطلع ىف وقت واحد 
فيجد الرطب مث يدرك البسر فيجد مث يدرك البلح فيجد مث يدرك الطلع ضم هذا كله وحسب على 

ذا كان صاحبه كما حيسب إطالعة واحدة ىف جدة واحدة ألنه مثر خنله ىف وقت واحد قال الشافعى وإ
لرجل حائط بنجد وآخر بالشعف وآخر بتهامة فجد التهامى مث الشعفى مث النجدى فهذه مثرة عام واحد 

يضم بعضها إىل بعض وإن كان بينهما الشهر والشهران قال الشافعى وبعض أهل اليمن يزرعون ىف 
يزرعون ىف السنة السنة مرتني ىف اخلريف ووقت يقال له الشباط فإن كان قوم يزرعون هذا الزرع أو 

ثالث مرات ىف أوقات خمتلفة من خريف وربيع ومحيم أو صيف فزرعوا ىف هذا حنطة أو أرزا أو حبا 
فإن كان من صنف واحد ففيه أقاويل منها أن الزرع إذا كان ىف سنة واحدة فأدرك بعضه فيها وبعضه 

حدة وما أدرك ىف السنة الثانية ىف غريها ضم بعضه إىل بعض ومنها أنه يضم منه ما أدرك منه ىف سنة وا
ضم إىل ما أدرك من سنته الىت أدرك فيها ومنها أنه إذا زرع ىف أزمان خمتلفة كما وصفت مل يضم قال 



الشافعى وأما ما زرع ىف خريف أو بكر شيء منه وتأخر شيء منه فاخلريف ثالثة أشهر فيضم بعضه إىل 
ها وكذلك الصيف إن زرع فيه بعض وكذلك ما زرع ىف الربيع ىف أول شهوره وآخر  
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قال وال يضم سنة إىل زرع سنة غريها وال مثرة سنة إىل مثرة غريها وإن اختلف املصدق ورب الزرع   
وىف يده زرع فقال هذا زرع سنة واحدة وقال رب الزرع بل سنتني فالقول قول رب الزرع مع ميينه 

م البينة ضم بعضه إىل بعض وهذا هكذا ىف كل ما فيه صدقة وإن اهتم وعلى املصدق البينة فإن أقا  

باب قدر الصدقة فيما أخرجت األرض    
قال الشافعى رمحه اهلل بلغىن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال قوال معناه ما سقى بنضح أو غرب  

أن هذااحلديث يوصل  ففيه نصف العشر وما سقى بغريه من عني أو مساء ففيه العشر قال الشافعى وبلغىن
من حديث ابن أىب ذباب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل أعلم خمالفا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعى 

قال أخربنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد اهلل بن عمر كان يقول صدقة الثمار 
فما كان منه بعال أو يسقى بنهر أو يسقى  والزروع ما كان خنال أو كرما أو زرعا أو شعريا أو سلتا

بالعني أو عثريا باملطر ففيه العشر ىف كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ىف 
كل عشرين واحد قال الشافعى فبهذا نأخذ فكل ما سقته األهنار أو السيول أو البحار أو السماء أو 

وكل ما يزرع برشاء من حتت األرض املسقية يصب فوقها ففيه  زرع عثريا مما فيه الصدقة ففيه العشر
نصف العشر وذلك أن يسقى من بئر أو هنر أو جنل بدلو ينزع أو بغرب ببعري أو بقرة أو غريها أو بزر 

نوق أو حمالة أو دوالب قال فكل ما سقى هكذا ففيه نصف العشر قال فإن سقى شيء من هذا بنهر أو 
عشر فلم يكتف حىت سقى بالغرب فالقياس فيه أن ننظر إىل ما عاش بالسقيتني سيل أو ما يكون فيه ال

فإن كان عاش هبما نصفني كان فيه ثالثة أرباع العشر وإن كان عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك 
وإن كان عاش بالغرب أكثر نقص بقدر ذلك قال وقد قيل ينظر أيهما عاش به أكثر فتكون صدقته به 



لسيل أكثر فتكون صدقته العشر أو عاش بالغرب أكثر فتكون صدقته نصف العشر قال فإن عاش با
 الشافعى وإن كان فيه خرب فاخلرب أوىل به وإال فالقياس ما وصفت والقول قول رب الزرع 
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عة مع ميينه وعلى املصدق البينة وإن خالف ربه قال الشافعى وأخذ العشر أن يكال لرب املال تس  
ويأخذ املصدق العاشر وهكذا أخذ نصف العشر يكال لرب املال تسعة عشر ويأخذ املصدق متام 

العشرين قال فما زاد على عشرة مما ال يبلغها أخذ منه حبساب وسواء ما زاد مما قل أو كثر إذا وجبت 
واحدا ال يلتفت  فيه الصدقة ففى الزيادة على العشرة صدقتها قال ويكال لرب املال وواىل الصدقة كيال

منه شيء على املكيال وال يدق وال يزلزل املكيال ويوضع على املكيال فما أمسك رأسه أفرغ به وإن 
بلغ ما يؤخذ نصف عشرة مخسة أوسق أخذت منه الصدقة كما تؤخذ الصدقة فيما يؤخذ عشره قال 

صدقة إىل أن يأخذ الصدقة وإن حثى التمر ىف قرب أو جالل أو جرار أو قوارير فدعا رب التمر واىل ال
منه عددا أو وزنا مل يكن ذلك له وكان عليه أن يأخذ مكيله على اخلرص قال وكذلك لو أغفل اخلرص 

فوجد ىف يديه مترا أخذه كيال وصدق رب املال على ما بلغ كيله وما مضى منه رطبا أخذه على 
ه إىل أن يأخذ منه حنطة أو شيئا التصديق له أو خرصه فأخذه على اخلرص قال الشافعى وهكذا لو دعا

  من احلبوب جزافا أو معادة ىف قال الشافعى وإذا أغفل الواىل اخلرص قبل قول صاحب التمر مع ميينه
 ID ' '    والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند

 إراهتما تغلب 
  

ا عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأم    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :



  
وإال فليتوقف فيه ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   وهو غريب  مع سقوط األيام (ستة من شوال) :  
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

ون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقن    
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باب الصدقة ىف الزعفران والورس    
قال الشافعى ليس ىف الزعفران وال الورس صدقة ألن كثريا من األموال ال صدقة فيها وإمنا أخذنا  

الصدقة خربا أو مبا يف معىن اخلرب والزعفران والورس طيب ال قوت وال زكاة ىف واحد منهما واهلل تعاىل 
ال يكون ىف عنرب وال مسك وال غريه من الطيب زكاة قال وكذلك ال مخس ىف لؤلؤ وال أعلم كما 

 زكاة ىف شيء يلقيه البحر من حليته وال يؤخذ من صيده 
باب أن ال زكاة ىف العسل    



أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعى قال أخربنا أنس بن عياض عن احلرث بن عبد الرمحن بن أىب ذباب  
سعد بن أ ي ذباب قال قدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأسلمت مث قلت يا عن أبيه عن 

رسول اهلل اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أمواهلم قال ففعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واستعملىن 
لت عليهم مث استعملىن أبو بكر مث عمر قال وكان سعد من أهل السراة قال فكلمت قومي يف العسل فق

هلم أكره فإنه ال خري يف مثرة ال تزكى فقالوا كم ترى قال فقلت العشر فأخذت منه العشر فأتيت عمر 
بن اخلطاب فأخربته مبا كان قال فقبضه عمر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن 

 أن ال يأخذ من اخليل وال عبداهلل ابن أ ي بكر قال جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز إىل أ ي وهو ب مىن
من العسل صدقة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وسعد بن أ ي ذباب حيكى ما يدل على أن رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم مل يأمره بأخذ الصدقة من العسل وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله قال الشافعي ال 
قبل منهم وجعل يف صدقات املسلمني وقد قبل صدقة يف العسل وال يف اخليل فإن تطوع أهلهما بشيء 

عمر بن اخلطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن اخليل وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن 
  تطوع هبا

 ID ' '   احلديث.  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 
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باب صدقة الورق    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه قال مسعت أبا  

صدقة أخربنا الربيع سعيد اخلدري يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس فيما دون مخس أواق 
قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن حيىي املازين قال أخربين أ ي أنه مسع 
وليس فيما دون مخس أواق من الورق  1أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

الك قال أخربنا حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن صدقة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعى قال أخربنا م
بن أ ي صعصعة عن أبيه عن أ ي سعيد اخلدرى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال وليس فيما دون 

مخس أواق من الورق صدقة قال الشافعي وهبذا نأخذ فإذا بلغ الورق مخس أواقي وذلك مائتا درهم 
دراهم اإلسالم وزن سبعة مثاقيل من ذهب مبثقال اإلسالم ففي بدراهم اإلسالم وكل عشرة دراهم من 

الورق الصدقة قال الشافعي وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار أو ورقا 
تربا مثن عشرين منه دينار وال أنظر إىل قيمته من غريه ألن الزكاة فيه نفسه كما ال أنظر إىل ذلك يف 

رع وأضم كل جيد من صنف إىل رديء من صنفه قال الشافعي وإن كانت لرجل مائتا املاشية وال الز
درهم تنقص حبة أو أقل وجتوز جواز الوازنة أوهلا فضل على الوازنة غريها فال زكاة فيها كما لو كانت 

له أربع من اإلبل تسوى ألف دينار مل يكن فيها شاة ويف مخس من اإلبل ال تسوى عشرة دنانري شاة 
ما لو كانت له أربعة أوسق بردي خري قيمته من مائة وسق لون مل يكن فيها زكاة قال ومن قال بغري وك

هذا فقد خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأوجب الزكاة يف أقل من مخس أواقي وقد طرحها 
واحد منهما النيب صلى اهلل عليه قال الشافعي وإذا كانت لرجل ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل 

بقدر الزكاة اليت وجبت عليه من اجليد بقدره ومن الرديء بقدره قال وإن كانت له ورق حممول عليها 
حناس أو غش أمرت بتصفيتها وأخذت زكاهتا إذا صفت إذا بلغت ما جتب فيه الزكاة وإذا تطوع فأدى 



لئال يغر به أحدا أو ميوت فيغر  عنها ورقا غري حممول عليه الغش دوهنا قبل منه وأكره له الورق املغشوش
 به وارثه أحدا 
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قال الشافعي ويضم الورق الترب إىل الدراهم املضربة قال وإذا كانت لرجل فضة قد خلطها بذهب   
كان عليه أن يدخلها النار حىت مييز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحد منهما وإن أخرج الصدقة من 

ى قدر ما أحاط به فال بأس وكذلك إن مل حيط علمه فاحتاط حىت يستيقن أن قد كل واحد منهما عل
أخرج من كل واحد منها ما فيه أو أكثر فال بأس قال وإن وىل أخذ ذلك منه الوايل مل يكن له قبول 
هذا منه إال أن حيلف على شيء حييط به فيقبله منه فأما ما غاب علمه عنه فال يقبل ذلك منه فيه حىت 

ل له أهل العلم ال يكون فيه أكثر مما قال وإن مل يقولوا له مل حيلف على إحاطة أدائه عليه فأخذ من يقو
كل واحد منهما الصدقة بقدر ما فيه قال الشافعي وإن كانت له فضة ملطوخة على جلام أو مموه هبا 

تكن متيز وال تكون سقفه فكانت متيز فتكون شيئا إن مجعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها وإن مل 
شيئا فهي مستهلكة فال قال الشافعي وإن كانت لرجل أقل من مخس أواقي فضة حاضرة وما يتم مخس 
أواقي فضة دينا أو غائبة يف جتارة أحصى احلاضرة وانتظر الدين فإذا اقتضاه وقوم العضر الذي يف جتارة 

الورق والذهب ربع عشره ال يزاد عليه وال فبلغ ذلك كله ما يؤدي فيه الزكاة أداها قال الشافعي وزكاة 
ينقص منه قال الشافعي وإذا بلغ الورق والذهب ما جتب فيه الزكاة أخذ ربع عشره وما زاد على أقل ما 

  جتب فيه الزكاة أخذ ربع عشره ولو كانت الزيادة قرياطا أخذ ربع عشره
 ID ' '   هم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامن وقال  (

 ما يكون م ) :تعاىل
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  



  
امسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

رب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر الع    
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
فراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله ال    
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باب زكاة الذهب    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وال أعلم اختالفا يف أن ليس يف الذهب صدقة حىت يبلغ عشرين  

تؤخذ منها الزكاة مثقاال فإذا بلغت عشرين مثقاال ففيها الزكاة قال الشافعي رمحه اهلل والقول يف أهنا إمنا 
بوزن كان الذهب جيدا أو رديئا أو دنانري أو إناء أو تربا كهو يف الورق وأن الدنانري إذا نقصت عن 

عشرين مثقاال حبة أو أقل من حبة وإن كانت جتوز كما جتوز الوازنة أو كان هلا فضل علىالوازنة مل 
منها وحضر كالقول يف الورق ال يؤخذ منها زكاة ألن الزكاة بوزن وفيما خلط به الذهب وغاب 



خيتلف يف شيء منه قال الشافعي وإذا كانت لرجل عشرون مثقاال من ذهب إال قرياطا أو مخس أواقي 
فضة إال قرياطا مل يكن يف واحد منهما زكاة وال جيمع الذهب إىل الورق وال الورق إىل الذهب وال 

إىل الزبيب ومها خيرصان ويعشران ومها حلوان  صنف مما فيه الصدقة إىل صنف قال وإذا مل جيمع التمر
معا وأشد تقاربا يف التمر واخللقة من الذهب إىل الورق فكيف جيوز ألحد أن يغلظ بأن جيمع الذهب 
إىل الفضة وال يشتبهان يف لون وال مثن وجيل الفضل يف أحدمها على اآلخر فكيف جيوز أن جيمعا من 

صلى اهلل عليه وسلم يف أنه قال ليس فيما دون مخس أواق من  مجع بينهما فقد خالف سنة رسول اهلل
الورق صدقة فأخذ هذا يف أقل من مخس أواق فإن قال قد ضممت إليها غريها قيل فضم إليها ثالثني 

شاة أو أقل من ثالثني بقرة فإن قال ال أضمها وإن كانت مما فيه الصدقة ألهنا ليست من جنسها فكذلك 
فضة وال يكون على رجل زكاة يف ذهب حىت يكون عشرين دينارا يف أول الذهب ليس من جنس ال

احللو وآخره فإن نقصت من عشرين قبل احلول بيوم مث متت عشرين مل يكن فيها زكاة حىت يستقبل هبا 
حول من يوم تتم قال وإذا اجتر رجل يف الذهب فأصاب ذهبا فضال مل يضم الذهب الفضل إىل الذهب 

على حوله ويستقبل بالفضل حوال من يوم أفاد كالفائدة غريه من غري ربح الذهب قبله والذهب قبله 
وهكذا هذا يف الورق ال خيتلف أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبدالرمحن بن 
اة القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا كانت تلى بنات أخيها يتامى يف حجرها هلن احللي وال خترج منه الزك
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا عبداهلل بن املؤمل عن ابن أ ي مليكة أن عائشة رضي اهلل 

 عنها كانت حتلي بنات أخيها بالذهب والفضة ال خترج زكاته أخربنا الربيع قال أخربنا 
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اته وجواريه الذهب مث ال خيرج منه الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان حيلى بن  
الزكاة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار قال مسعت رجال يسأل 
جابر بن عبداهلل عن احللي أفيه زكاة فقال جابر ال فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثري قال 

الك وال أدري أثبت عنهما معىن قول هؤالء ليس يف احللي الشافعي ويروى عن ابن عباس وأنس بن م



زكاة ويروي عن عمر بن اخلطاب وعبداهلل بن عمرو بن العاص أن يف احللي زكاة قال الشافعي املال 
الذي جتب فيه الصدقة بنفسه ثالث عني ذهب وفضة وبعض نبات األرض وما أصيب يف أرض من 

ذهب أو ورق يف مثلها زكاة فالزكاة فيها عينا يوم حيول معدن وركاز وماشية قال وإذا كان لرجل 
عليها احلول كإن كانت له مائتا درهم تسوى عشرة دنانري مث غلت فصارت تسوى عشرين دينارا 

ورخصت فصارت تسوى دينارا فالزكاة فيها نفسها وكذلك الذهب فإن اجتر يف املائيت درهم فصارت 
احلول زكى املائتني حلوهلا واملائة ايل زادهتا حلوهلا وال يضم ما  ثلثمائة درهم قبل احلول مث حال عليها

ربح فيها إليها ألنه شيء ليس منها قال الشافعي وهذا خيالف أن ميلك مائيت درهم ستة أشهر مث يشتري 
هبا عرضا للتجارة فيحول احلول والعرض يف يده فيقوم العرض بزيادته أو نقصه ألن الزكاة حينئذ حتولت 

عرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم حيسب عليه حول الدراهم فيه فإذا نض مثن العرض بعد يف ال
احلول أخذت الزكاة من مثنه بالغا ما بلغ ألن احلول قد حال عليه وعلى األصل الذي كانت فيه الزكاة 

ته زكاة حىت فاشترى به قال الشافعي ولكن لو نض مثن العرض قبل احلول فصار دراهم مل يكن يف زياد
حيول عليه احلول وصار احلكم إىل الدراهم ألهنا كانت يف أول السنة وآخرها دراهم وحالت عن العرض 

قال الشافعي وهذا خيالف مناء املاشية قبل احلول ويوافق مناءها بعد احلول وقد كتبت مناء املاشية يف 
ملاشية واحلرث ال خيتلفون قال الشافعي املاشية قال الشافعي واخللطاء يف الذهب والفضة كاخللطاء يف ا

 وقد قيل يف احللى صدقة وهذا ما أستخري اهلل عز وجل فيه قال الربيع قد 
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استخار اهلل عز وجل فيه أخربنا الشافعي وليس يف احللي زكاة ومن قال يف احللي صدقة قال هو وزن   
يف مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل من فضة قد جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

املسلمون فيه صدقة قال الشافعي ومن قال فيه زكاة فكان منقطعا منظوما بغريه ميزه ووزنه وأخرج 
الزكاة منه بقدر وزنه أو احتاط فيه حىت يعلم أنه قد أدى مجيع ما فيه أو أداه وزاد وقال فيما وصفت 

صحف واخلامت وكل ذهب وفضة كان ميلكه بوجه من الوجوه فيما موه بالفضة وزكاة حلية السيف وامل



قال الشافعي ومن قال ال زكاة يف احللي ينبغي أن يقول ال زكاة فيما جاز أن يكون حليا وال زكاة يف 
خامت رجل من فضة وال حلية سيفه وال مصحفه وال منطقته إذا كان من فضة فإن اختذه من ذهب أو 

دة أو دملجني أو غريه من حلي النساء ففيه الزكاة ألنه ليس له أن يتختم اختذ لنفسه حلى املرأة أو قال
ذهبا وال يلبسه يف منطقة وال يتقلده يف سيف وال مصحف وكذلك ال يلبسه يف درع وال قباء وال غريه 

بوجه وكذلك ليس له أن يتحلى مسكتني وال خلخالني وال قالدة من فضة وال غريها قال الشافعي 
تتحلى ذهبا وورقا وال جيعل يف حليها زكاة من مل ير يف احللي زكاة قال الشافعي وإذا اختذ وللمرأة أن 

الرجل أو املرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه يف القولني معا فإن كان إناء فيه ألف درهم قيمته مصوغا 
مل ترده فال زكاة فيه  ألفان فإمنا زكاته على وزنه ال على قيمته قال وإذا انكسر حليها فأرادت إخالفه أو

يف قول من مل ير يف احللي زكاة إال أن تريد إذا انكسر أن جتعله ما ال تكتنزه فتزكيه قال وإذا اختذ 
الرجل أو املرأة آنية ذهب أو فضة ففيها الزكاة يف القولني معا وال تسقط الزكاة يف واحد من القولني إال 

ليا يلبس أو يدخر أو يعار أو يكرى فال زكاة فيه وسواء فيما كان حليا يلبس قال الشافعي وإن كان ح
يف هذا كثر احللي المرأة أو ضوعف أو قل وسواء فيه الفتوخ واخلوامت والتاج وحلى العرائس وغري هذا 
من احللي قال الشافعي ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو 

عليه كاة يف قول من قال ال زكاة يف احللي إذا أرصده ملن يصلح له فإن مل يرد أرصده لذلك مل يكن 
  هذا أو أراده ليلبسه فعليه فيه الزكاة ألنه ليس له لبسه وكذلك إن أراده ليكسره

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
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باب ما ال زكاة فيه من احللي    
خربنا الشافعي قال وما حيلى النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد أخربنا الربيع قال أ 

وياقوت ومرجان وحلية حبر وغريه فال زكاة فيه وال زكاة إال يف ذهب أو ورق وال زكاة يف صفر وال 



حديد وال رصاص وال حجارة وال كربيت وال مما أخرج من األرض وال زكاة يف عنرب وال لؤلؤ أخذ 
البحر أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن  من

ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أنه قال ليس يف العنرب زكاة إمنا هو شيء دسره البحر أخربنا الربيع قال 
ابن عباس أنه سئل عن العنرب  أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن

فقال إن كان فيه شيء ففيه اخلمس قال الشافعي وال شيء فيه وال يف مسك وال غريه مما خالف الركاز 
 واحلرث واملاشية والذهب والورق 

باب زكاة املعادن    
إال ذهب أو  أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا عمل يف املعادن فال زكاة يف شيء مما خيرج منها 

ورق فأما الكحل والرصاص والنحاس واحلديد والكربيت واملوميا وغريه فال زكاة فيه قال الشافعي وإذا 
خرج منها ذهب أو ورق فكان غري متميز حىت يعاجل بالنار أو الطحن أو قال الشافعي فإن سأل رب 

ذلك وإن فعل فذلك مردود وعلى  املعدن املصدق أن يأخذ زكاته مكايلة أو موازنة أو جمازفة مل يكن له
صاحب املعدن إصالحه حىت يصري ذهبا أو ورقا مث تؤخذ منه الزكاة قال وما أخذ منه املصدق قبل أن 

حيصل ذهبا أو ورقا فاملصدق ضامن له والقول فيما كان فيه من ذهب أو ورق قول املصدق مع ميينه إن 
فالقول قوله قال الشافعي وال جيوز بيع تراب استهلكه وإن كان يف يده فقال هذا الذي أخذت منك 

املعادن حبال ألنه فضة أو ذهب خمتلط بغريه غري متميز منه قال الشافعي وقد ذهب بعض أصحابنا إىل أن 
املعادن ليس بركاز وأن فيها الزكاة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ربيعة بن أ ي 

من علمائهم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقطع بالل بن احلارث املزين معادن  عبدالرمحن عن غري واحد
 القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك املعادن ال يؤخذ منها الزكاة إىل اليوم 
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ليه قال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل احلديث رواية ولو أثبتوه مل يكن فيه رواية عن النيب صلى اهلل ع  
وسلم إال إقطاعه فأما الزكاة يف املعادن دون اخلمس فليست مروية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه 



وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إىل أن يف املعادن الزكاة قال وذهب غريهم إىل أن املعادن ركاز فيها 
كلفت فيه املؤنة فيما اخلمس قال فمن قال يف املعادن الزكاة قال ذلك فيما خرج من املعادن فيما ت

حيصل ويطحن ويدخل النار قال ولو قاله فيما يوجد ذهبا جمتمعا يف املعادن ويف البطحاء يف أثر السيل مما 
خيلق يف األرض كان مذهبا ولو فرق بينه فقال كل هذا ركاز ألن الرجل إذا أصاب البدرة اجملتمعة يف 

ء يف أثر املطر وجعله ركازا دون ما وصفت مما ال املعادن قيل قد أركز وقاله فيما يوجد يف البطحا
يوصل إليه إال بتحصيل وطحن كان مذهبا قال الشافعي وما قيل منه فيه الزكاة فال زكاة فيه حىت يبلغ 

الذهب منه عشرين مثقاال والورق منه مخس أواق قال وحيصى منه ما أصاب يف اليوم واأليام املتتابعة 
عمله يف املعدن متتابعا وإذا بلغ ما جتب فيه الزكاة زكاة قال الشافعي  ويضم بعضه إىل بعض إذا كان

وإذا كان املعدن غري حاقد فقطع العامل العمل فيه مث استأنفه مل يضم ما أصاب بالعمل اآلخر إىل ما 
أصاب بالعمل األول قل قطعه أو كثر والقطع ترك العمل بغري عذر أداة أو علة مرض فإذا كان العذر 

أو علة من مرض مىت أمكنه عمل فيه فليس هذا قاطعا ألن العمل كله يكون هكذا وهكذا لو تعذر أداة 
عليه أجراؤه أو هرب عبيده فكان على العمل فيه كان هذا غري قطع وال وقت فيه إال ما وصفت قل أو 

العمل اآلخر كثر قال الشافعي ولو تابع العمل يف املعدن فحقد ومل يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه ب
إىل العمل األول ألنه عمل كله وليس يف كل يوم سبيل للمعدن ولو قطع العمل مث استأنفه مل يضم ما 
أصاب منه بالعمل اآلخر إىل ما أصاب بالعمل األول وال وقت يف قليل قطعه وال كثريه إال ما وصفت 

  مع القطع وغري القطع
 ID ' '   وابن السكيت وغريمها عن العرب  والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء احلذف  -

 كما حكاه 
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

لعربسبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم ا   .  
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باب زكاة الركاز    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأ ي  

سلمة بن عبدالرمحن عن أ ي هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ويف الركاز اخلمس أخربنا الربيع 
أخربنا سفيان عن أ ي الزناد عن األعرج عن أ ي هريرة أن النيب صلى اهلل عليه قال أخربنا الشافعي قال 

وسلم قال يف الركاز اخلمس أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد ابن املسيب وأ ي سلمة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف الركاز اخلمس أخربنا الربيع قال 

ربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه أخ
عن جده أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف كنز وجده رجل يف خربة جاهلية إن وجدته يف قرية 

الركاز مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه وإن وجدته يف خربة جاهلية أو يف قرية غري مسكونة ففيه ويف 
اخلمس قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل الذي ال أشك فيه أن الركاز دفن اجلاهلية قال الشافعي والذي أنا 
واقف فيه الركاز يف املعدن ويف الترب املخلوق يف األرض قال والركاز الذي فيه اخلمس دفن اجلاهلية ما 

د اإلسالم ومن أرض املوات وجد يف غري ملك ألحد يف األرض اليت من أحياها كانت له من بال
وكذلك هذا يف األرض من بالد احلرب ومن بالد الصلح إال أن يكونوا صاحلوا على ملك مواهتا فمن 

وجد دفنا من دفن اجلاهلية يف موات فأربعة أمخاسه له واخلمس ألهل سهمان الصدقة قال الشافعي وإن 
أهل اإلسالم أو العهد كان ألهل األرض وجد ركازا يف أرض ميتة يوم وجده وقد كانت حية لقوم من 

ألهنا كانت غري موات كما لو وجده يف دار خربة لرجل كان للرجل قال الشافعي وإذا وجده يف أرض 
احلرب يف أرض عامرة لرجل أو خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة وليس بأحق به من اجليش 

ل قطيعة يف بالد اإلسالم فوجد رجل فيها ركازا وهو كما أخذ من منازهلم قال الشافعي وإذا أقطع الرج
فهو لصاحب القطيعة وإن مل يعمرها ألهنا مملوكة له قال الشافعي وإذا وجد الرجل يف أرض الرجل أو 

 داره ركازا فادعى صاحب الدار أنه له 
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ن ادعيته للذي ورثت فهو له بال ميني عليه وإن قال صاحب الدار ليس يل وكان ورث الدار قيل إ  
الدار منه فهو بينك وبني ورثته وإن وقفت عن دعواك فيه أو قلت ليس ملن ورثت عنه الدار كان ملن 
بقى من ورثة مالك الدار أن يدعوا مرياثهم ويأخذوا منه بقدر مواريثهم قال الشافعي وإن ادعى ورثة 

أنكر الورثة أن يكون ألبيهم كان للذي  الرجل أن هذا الركاز هلم كان القول قوهلم قال الشافعي وإن
ملك الدار قبل أبيهم وورثته إن كان متيا فإن أنكر إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا أن يكون له كان 

للذي ملك الدار قبله أبدا هكذا ومل يكن للذي وجده قال الشافعي وإن وجد الرجل الركاز يف دار 
ار الركاز له فالركاز للساكن كما يكون للساكن املتاع رجل وفيها ساكن غري رهبا وادعى رب الد

الذي يف الدار الذي ببناء وال متصل ببناء قال الشافعي ودفن اجلاهلية ما عرف أن أهل اجلاهلية كانوا 
يتخدونه من ضرب األعاجم وحليتهم وحلية غريهم من أهل الشرك قال الشافعي وسواء ما وجد ذلك 

وضع ال ميلكه أحد قال الشافعي فإن كان ألهل اجلاهلية والشرك عمل أو يف قرب وغريه إذا كان يف م
ضرب قد عمله أهل اإلسالم وضربوه أو وجد شيء من ضرب اإلسالم أول عملهم مل يضربه ومل يعمله 
أهل اجلاهلية فهو لقطة وإن كان مدفونا أو وجد يف غري ملك أحد عرف وصنع فيه ما يصنع يف اللقطة 

ا وجد يف ملك رجل فهو له واالحتياط ملن وجد ما يعمل أهل اجلاهلية واإلسالم أن قال الشافعي وإذ
يعرفه فإن مل يفعل أن خيرج مخسه وال أجربه على تعريفه فإن كان ركازا أدى ما عليه فيه وإن مل يكن 
 ركازا فهو متطوع بإخراج اخلمس وسواء ما وجد من الركاز يف قرب أو دار أو خربة أو مدفونا أو يف

بنائها أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إمسعيل بن أ ي خالد عن 
الشعيب قال جاء رجل إىل علي رضي اهلل تعاىل عنه فقال إين وجدت ألفا ومخسمائة درهم يف خربة 

ا يف خربة يؤدى خراجها بالسواد فقال علي كرم اهلل وجهه أما ألقضني فيها قضاء بينا إن كنت وجدهت
قرية أخرى فهي ألهل تلك القرية وإن كنت وجدهتا يف قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة 



أمخاسه ولنا اخلمس مث اخلمس لك قال الشافعي ولو وجد ركازا يف أرض غري مملوكة فأخذ الوايل مخسه 
 وسلم له أربعة أمخاسه 
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نة عليه أنه له أخذ من الوايل وأخذ من واجد الركاز مجيع ما أخذ وإن استهلكها معا مث أقام رجل بي  
ضمن صاحب األربعة األمخاس األربعة األمخاس يف ماله وإن كان الوايل دفعه إىل أهل السهمان أخذ من 

 حق أهل السهمان فدفعه إىل الذي استحقه وذلك أن يأخذ ما يقسم على أهل البلد الذي يقسم فيهم
مخس الركاز من ركاز غريه أو صدقات مسلم أي صدقة كانت فيؤديها إىل صاحب الركاز وإن 

استهلكه لنفسه ضمنه يف ماله وكذلك إن أعطاه غري أهل السهمان ضمنه ورجع به على من أعطاه إياه 
احبه إن شاء قال الشافعي وإن هلك اخلمس يف يده بال جناية منه وإمنا قبضه ألهل السهمان فيغرمه لص

من حق أهل السهمان قال وإن عزل الذي قبضة كان على الذي ويل من بعده أن يدفعه إىل صاحبه من 
حق أهل السهمان قال الشافعي وما قلت هو ركاز فهو هكذا وما قلت هو ألهل الدار وهو لقطة فال 

إذا وجد ختمس اللقطة وهي للذي وجدها إذا مل يعترف وكذلك إذا اعترف مل ختمس قال الشافعي و
رجل ركازا يف بالد احلرب يف أرض موات ليس مبلك موات كموات أرض العرب فهو ملن وجده وعليه 

  فيه اخلمس وإن وجده يف أرض عامرة ميلكها رجل من العدو فهو كالغنيمة وما أخذ من بيوهتم
 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث

له مبث  
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

  أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل  



  
هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :

  
مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

ا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هل    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

ذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف الت    
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باب ما وجد من الركاز    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ال أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهبا أو ورقا وبلغ ما جيد منه ما جتب فيه  

وجد منه أقل مما جتب فيه الزكاة أو كان ما وجد منه الزكاة أن زكاته اخلمس قال الشافعي وإن كان ما 
من غري الذهب والورق فقد قيل فيه اخلمس ولو كان فيه فخار أو قيمة درهم أو أقل منه وال يتبني يل 
أن أوجبه على رجل وال أجربه عليه ولو كنت الواجد له خلمسته من أي شيء كان وبالغا مثنه ما بلغ 

از فوجب فيه اخلمس فإمنا جيب حني جيده كما جتب زكاة املعادن حني قال الشافعي وإذا وجد الرك
جيدها ألهنا موجودة من األرض وهو خمالف ملا استفيد من غري ما يوجد يف األرض قال الشافعي ومن 



قال ليس يف الركاز شيء حىت يكون ما جتب فيه الصدقة فكان حول زكاة ماله يف احملرم فأخرج زكاة 
از يف صفر وله مال جتب فيه الزكاة زكي الركاز باخلمس وإن كان الركاز دينارا ألن ماله مث وجد الرك

هذا وقت زكاة الركاز وبيده مال جتب فيه الزكاة أو مال إذا ضم إليه الركاز وجبت فيه الزكاة وهذا 
كاز مث هكذا إذا كان املال بيده وإن كان ماال دينا أو غائبا يف جتارة عرف الوقت الذي أصاب فيه الر

سأل فإذا علم أن املال الغائب يف جتارة كان يف يد من وكله بالتجارة فيه فهو ككينونة املال يف يده 
وأخرج زكاة الركاز حني يعلم ذلك ولو ذهب املال الذي كان غائبا عنه وهكذا إذا كان له وديعة يف 

موضعه قال الشافعي وهكذا  يد رجل أو مدفون يف موضع فعلم أنه يف الوقت الذي أصاب فيه الركاز يف
لو أفاد عشرة دنانري فكان حوهلا يف صفر وحول زكاته يف احملرم كان كما وصفت يف الركاز قال 

الشافعي وإذا وجد الركاز يف صفر وله دين على الناس جتب فيه إذا قبضه الزكاة بنفسه وإذا ضم إىل 
وإذا قبضه أو قبض منه ما يفي بالركاز ما الركاز فليس عليه أن يزكيه حىت يقبضه وعليه طلبه إذا حل 

جتب فيه الصدقة زكاه قال الشافعي من قال هذا القول قال لو أفاد اليوم ركازا ال جتب فيه زكاة وغدا 
مثله ولو مجعا معا وجبت فيهما الزكاة مل يكن يف واحد منهما مخس ومل جيمعا وكانا كاملال يفيده يف 

  وقت فتمر عليه سنة ليس فيه الزكاة فإذا أقام هذا من الركاز يف يده وقت متر عليه سنة مث يفيد آخر يف
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هكذا وهو مما جتب فيه الزكاة فحال عليه حول وهو كذلك أخرج زكاته ربع العشر باحلول ال مخسا     

باب زكاة التجارة    
حدثنا حييي بن سعيد عن عبداهلل بن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة قال  

أ ي سلمة عن أ ي عمرو بن محاس أن أباه قال مررت بعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وعلى عنقي آدمة 
أمحلها فقال عمر أال تؤدي زكاتك يا محاس فقلت يا أمري املؤمنني مايل غري هذه اليت على ظهري وآهبة 

 يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها يف القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بني
الزكاة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان قال حدثنا ابن عجالن عن أ ي الزناد عن أ ي 



عمرو بن محاس عن أبيه مثله أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقة عن عبيداهلل بن عمر عن 
بن عمر أنه قال ليس يف العرض زكاة إال أن يراد به التجارة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي نافع عن ا

قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبدالعزيز كتب 
ربعني دينارا دينارا إليه أن انظر من مر بك من املسلمني فخذ مما ظهر من أمواهلم من التجارات من كل أ

فما نقص فبحساب ذلك حىت تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها وال تأخذ منها شيئا قال 
الشافعي ويعد له حىت حيول عليه احلول فيأخذ وال يأخذ منهم حىت يعلموا أن احلول قد قال الشافعي 

إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة  ونوافقه يف قوله فإن نقصت ثلث دينار فدعها وخنالفه يف أهنا
مل نأخذ منها شيئا ألن الصدقة إذا كانت حمدودة بأن ال يؤخذ إال من عشرين دينارا فالعلم حييط أهنا ال 
تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء قال الشافعي وهبذا كله نأخذ وهو قول أكثر من 

بالبلدان قال الشافعي والعروض اليت مل تشتر للتجارة من  حفظت عنه وذكر يل عنه من أهل العلم
األموال ليس فيها زكاة بأنفسها فمن كانت له دور أو محامات لغلة أو غريها أو ثياب كثرت أو قلت 
أو رقيق كثر أو قل فال زكاة فيها وكذلك ال زكاة يف غالهتا حىت حيول عليها احلول يف يدي مالكها 

غريه ال زكاة وكذلك كتابة املكاتب و  
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فيها إال باحلول له وكذلك كل مال ما كان ليس مباشية وال حرث وال ذهب وال فضه حيتاج إليه أو   
يستغىن عنه أو يستغل ماله غلة منه أو يدخره وال يريد بشيء منه التجارة فال زكاة عليه يف شيء منه 

ن يبيعه أو يستغله ذهبا أو ورقا فإذا حال على ما نض بيده من بقيمة وال يف غلته وال يف مثنه لو باعه إال أ
مثنه حول زكاه وكذلك غلته إذا كانت مما يزكي من سائمة إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة فإن 

أكرى شيئا منه حبنطة أو زرع مما فيه ركاة فال زكاة عليه فيه حال عليه احلول أو مل حيل ألنه مل يزرعه 
الزكاة وإمنا أمر اهلل عز وجل أن يؤتى حقه يوم حصاده وهذا داللة على أنه إمنا جعل  فتجب عليه فيه

الزكاة على الزرع قال الربيع قال أبو يعقوب وزكاة الزرع على بائعه ألنه ال جيوز بيع الزرع يف قول 



جييز بيعه  من جييز بيع الزرع إال بعد أن يبيض قال أبو حممد الربيع وجواب الشافعي فيه على قول من
فأما هو فكان ال يرى بيعه يف سنبله إال أن يثبت فيه خرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيتبع قال 

الشافعي وال اختالف بني أحد علمته أن من أدى عشر أرضه مث حبس طعامها أحواال مل يكن عليه فيه 
ة أو أي وجوه امللك ملكها زكاة قال الشافعي ومن ملك شيئا من هذه العروض مبرياث أو هبة أو وصي

به إال الشراء أو كان متربصا يريد به البيع فحالت عليه أحوال فال زكاة عليه فيه ألنه ليس مبشترى 
للتجارة قال الشافعي ومن اشترى من العروض شيئا مما وصفت أو غريه مما ال جتب فيه الزكاة بعينه 

أحصى يوم ملكه ملكا صحيحا فإذا حال  بذهب أو ورق أو عرض أو بأى وجوه الشراء الصحيح كان
عليه احلول من يوم ملكه وهو عرض يف يده للتجارة فعليه أن يقومه باألغلب من نقد بلده دنانري كانت 

أو دراهم مث خيرج زكاته من املال الذي قومه به قال الشافعي وهكذا إن باع عرضا منه بعرض اشتراه 
ك العرض األول للتجارة مث أخرج الزكاة من قيمته وسواء غنب للتجارة قوم العرض الثاين حبوله يوم مل

فيما اشتراه منه أو غنب عامة إال أن يغنب باحملاباة وجاهال به ألنه بعينه ال اختالف فيما جتب عليه الزكاة 
منه قال الشافعي وإذا اشترى العرض بنقد جتب فيه الزكاة أو عرض جتب يف قيمته الزكاة حسب ما أقام 

يف يده ويوم اشترى العرض كأن املال أو العرض الذي اشترى به العرض للتجارة أقام يف يده ستة املال 
 أشهر مث اشترى به عرضا للتجارة فأقام يف يده ستة أشهر فقد حال احلول على املالني 
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الذي يف يده فيخرج معا الذي كان أحدمها مقام اآلخر وكانت الزكاة واجبة فيهما معا فيقوم العرض   
منه زكاته قال الشافعي فإن كان يف يده عرض مل يشتره أو عرض اشتراه لغري جتارة مث اشترى به عرضا 
للتجارة مل حيسب ما أقام العرض الذي اشترى به العرض اآلخر وحسب من يوم اشترى العرض اآلخر 

ب فيه الزكاة حبال قال الشافعي ولو فإذا حال احلول من يوم اشتراه زكاه ألن العرض األول ليس مما جت
اشترى عرضا للتجارة بدنانري أو بدرهم أو شيء جتب فيه الصدقة من املاشية وكان أفاد ما اشترى به 
ذلك العرض من يومه مل يقوم العرض حىت حيول احلول يوم أفاد مثن العرض مث يزكيه بعد احلول قال 



باعه بدراهم أو دنانري فأقامت يف يده ستة أشهر زكاه  الشافعي ولو أقام هذا العرض يف يده ستة أشهر
وكانت كدنانري أو دراهم أقامت يف يده ستة أشهر ألنه ال جيب يف العرض زكاة إال بشرائه على نية 
التجارة فكان حكمه حكم الذهب والورق اليت حال عليها احلول يف يده قال الشافعي ولو كانت يف 

شترى هبا عرضا فأقام يف يده حىت حيول عليه حول من يوم ملك املائيت يده مائتا درهم ستة أشهر مث ا
درهم اليت حوهلا فيه لتجارة عرضا أو باعه بعرض لتجارة فحال عليه احلول من يوم ملك املائيت درهم أو 
 من يوم زكى املائيت درهم قومه بدراهم مث زكاه وال يقومه بدنانري إذا اشتراه بدراهم وإن كانت الدنانري
األغلب من نقد البلد وإمنا يقومه باألغلب إذا اشتراه بعرض للتجارة قال الشافعي ولو اشتراه بدراهم مث 
باعه بدنانري قبل أن حيول احلول عليه من يوم ملك الدراهم اليت صرفها فيه أو من يوم زكاه فعليه الزكاة 

اة وذلك أن الزكاة جتوز يف العرض بعينه من يوم ملك الدراهم اليت اشتراه هبا إذا كانت مما جتب فيه الزك
فبأي شيء بيع العرض ففيه الزكاة وقوم الدنانري اليت باعه هبا دراهم مث أخذ زكاة الدراهم أال ترى أنه 

يباع بعرض فيقوم فتؤخذ منه الزكاة ويبقى عرضا فيقوم فتؤخذ منه الزكاة فإذا بيع بدنانري زكيت 
ع وفيه قول آخر أن البائع إذا اشترى السلعة بدراهم فباعها بدنانري فالبيع الدنانري بقيمة الدراهم قال الربي

جائز وال يقومها بدراهم وال خيرج هلا زكاة من قبل أن يف الدنانري بأعياهنا زكاة فقد حتولت الدراهم 
مل يكن  دنانري فال زكاة فيها وأصل قول الشافعي أنه لو باع بدراهم قد حال عليها احلول إال يوم بدنانري

 عليه يف الدنانري زكاة حىت يبتديء هلا حوال كامال كما لو باع بقرا أو غنما بإبل قد حال احلول على 
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ما باع إال يوم استقبل حوال مبا اشترى إذا كانت سائمة قال الشافعي ولو اشترى عرضا ال ينوي   
به التجارة مل يكن عليه فيه زكاة حبال حىت يبيعه بشرائه التجارة فحال عليه احلول أو مل حيل مث نوى 

وحيول على مثنه احلول ألنه إذا اشتراه ال يريد به التجارة كان كما ملك بغري شراء ال زكاة فيهقال 
الشافعي ولو اتشرى عرضا يريد به التجارة فلم حيل عليه حول من يوم اشتراه حىت نوى به أن يقتنيه وال 

ليه فيه زكاة كان أحب إىل لو زكاه وإمنا يبني أن عليه زكاته إذا اشتراه يريد به يتخذه لتجارة مل يكن ع



التجارة ومل تنصرف نيته عن إرادة التجارة به فأما إذا انصرفت نيته عن إرادة التجارة فال أعلمه أن عليه 
نية القنية  فيه زكاة وهذا خمالف ملاشية سائمة أراد علفها فال ينصرف عن السائمة حىت يعلفها فأما

والتجارة فسواء ال فرق بينهما إال بنية املالك قال الشافعي ولو كان ال ميلك إال أقل من مائيت درهم أو 
عشرين مثقاال فاشترى هبا عرضا للتجارة فباع العرض بعد ما حال عليه احلول أو عنده أو قبله مبا جتب 

راهم ألنه مل يكن يف الدراهم زكاة لو حال فيه الزكاة زكى العرض من يوم ملك العرض ال يوم ملك الد
عليها احلول وهي حباهلا قال الشافعي ولو كانت الدنانري أو الدراهم اليت ال ميلك غريها اليت اشترى هبا 
العرض أقامت يف يده أشهرا مل حيسب مقامها يف يده ألهنا كانت يف يده ال جتب فيها الزكاة وحسب 

دقنا العرض من يوم ملكه أن الزكاة وجبت فيه بنفسه بنية شرائه للعرض حول من يوم ملكه وإمنا ص
للتجارة إذا حال احلول من يوم ملكه وهو مما جتب فيه الزكاة ألين كما وصفت من أن الزكاة صارت 
فيه نفسه وال أنظر فيه إىل قيمته يف أول السنة وال يف وسطها ألنه إمنا جتب فيه الزكاة إذا كانت قيمته 

زكاة مما جتب فيه الزكاة وهو يف هذا خيالف الذهب والفضة أال ترى أنه لو اشترى عرضا يوم حتل ال
بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم حيول احلول أقل من عشرين سقطت فيه الزكاة ألن هذا بني أن الزكاة 

ما عدا األعيان حتولت فيه ويف مثنه إذا بيع ال فيما اشترى به قال الشافعي وسواء فيما اشتراه لتجارة كل 
اليت فيها الزكاة بأنفسها من رقيق وغريهم فلو اشترى رقيقا لتجارة فجاء عليهم الفطر وهم عنده زكى 

عنهم زكاة الفطر إذا كانوا مسلمني وزكاة التجارة حبوهلم وإن كانوا مشركني زكى عنهم التجارة 
الفطر غري الرقيق املسلمني  وليست عليه فيهم زكاة الفطر قال وليس يف شيء اشترى لتجارة زكاة

 وزكاته غري زكاة 
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التجارة أال ترى أن زكاة الفطر على عدد األحرار الذين ليسوا مبال وإمنا هي طهور ملن لزمه اسم   
اإلميان قال الشافعي ولو اشترى دراهم بدنانري أو بعضر أو دنانري بدراهم أو بعرض يريد هبا التجارة فال 

يما اشترى منها إال بعد ما حيول عليه احلول من يوم ملكه كأنه ملك مائة دينار أحد عشر شهرا زكاة ف



مث اشترى هبا مائة دينار أو ألف درهم فال زكاة يف الدنانري اآلخرة وال الدراهم حىت حيول عليها احلول 
ن إبل أو بقر أو غنم من يوم ملكها ألن الزكاة فيها بأنفسها قال الشافعي وهكذا إذا اشترى سائمة م

بدنانري أو دراهم أو غنم أو إبل أو بقر فال زكاة فيما اشترى منها حىت حيول عليها احلول يف يده من يوم 
ملكه اشتراه مبثله أو غريه مما فيه الزكاة وال زكاة فيما أقام يف يده ما اشتراه ما شاء أن يقيم ألن الزكاة 

قال الشافعي وإذا اشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة ال  فيه بنفسه ال بنية للتجارة وال غريها
زكاة التجارة وإذا ملك السائمة مبرياث أو هبة أو غريه زكاها حبوهلا زكاة السائمة وهذا خالف 

التجارات قال الشافعي وإذا اشترى خنال وأرضا للتجارة زكاها زكاة النخل والزرع وإذا اشترى أرضا 
ل أو كرم أو زرع غري حنطة قال أبو يعقوب والربيع وغري ما فيها الركاز قال الشافعي فيها غراس غري خن

ومن قال ال زكاة يف احللي وال يف املاشية غري السائمة فإذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة 
  كما يكون يف العروض اليت تشتري للتجارة

 ID ' '   وجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فال
 فإن احلذف فيه 

  
أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :

  
ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   أو مع سقوط املعدود  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :  
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  



فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع  ومجع    
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
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باب زكاة مال القراض    
الرجل ألف درهم قراضا فاشترى هبا سلعة تسوى ألفني  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا دفع لرجل إىل 

وحال عليها احلول قبل أن يبيعها ففيها قوالن أحدمها أن السلعة تزكى كلها ألنه من ملك مالكها ال 
شيء فيها للمقارض حىت يسلم رأس املال إىل رب املال ويقامسه الربح على ما تشارطا قال الشافعي 

و قبل احلول فلم يقتسما املال حىت حال احلول قال وإن باعها قبل احلول وكذلك لو باعها بعد احلول أ
وسلم إىل رب املال رأس ماله واقتسما الربح مث حال احلول ففي رأس مال رب املال ورحبه الزكاة وال 

زكاة يف حصة املقارض ألنه استفاد ماال مل حيل عليه احلول قال الشافعي وكذلك لو دفع رأس مال رب 
إليه ومل يقتسما الربح حىت حال احلول صدق رأس مال رب املال وحصته من الربح ومل يصدق املال 

مال املقارض وإن كان شريكا به ألن ملكه حادث فيه ومل حيل عليه حول من يوم ملكه قال الشافعي 
له ولو استأخر املال سنني ال يباع زكى كل سنة على رب املال أبدا حىت يسلم إىل رب املال رأس ما

فأما ما مل يسلم إىل رب املال رأس ماله فهو من ملك رب املال يف هذا القول ال خيتلف قال الشافعي 
وإن كان رب املال حرا مسلما أو عبدا مأذونا له يف التجارة والعامل نصرانيا أو مكاتبا فهكذا يزكى ما 

مال النصراين وال املكاتب منه  مل يأخذ رب املال رأس ماله وإذا أخذ رأس ماله زكى مجيع ماله ومل يزك
وهو أشبه القولني واهلل تعاىل أعلم قال الشافعي والقول الثاين إذا دفع الرجل إىل الرجل ألف درهم 

قراضا فاشترى هبا سلعة تسوى ألفا فحال احلول على السلعة يف يدي املقارض قبل بيعها قومت فإذا 
ا حصة رب املال ووقفت زكاة مخسمائة فإن حال بلغت ألفني أديت الزكاة على ألف ومخسمائة ألهن



عليها حول ثان فإن بلغت األلفني زكيت األلفان ألنه قد حال على اخلمسمائة احلول من يوم صارت 
للمقارض فإن نقصت السلعة فال شيء على رب املال وال املقارض يتراجعان به من الزكاة وإن زادت 

هم زكيت ثالثة آالف كما وصفت ولو مل يكن الفضل فيها حىت تبلغ يف عام مقبل مثن ثالثة آالف در
إال مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت ألن 

 املقارض خليط هبا فإن نقصت السلعة حىت تصري إىل ألف درهم زكيت ألفا وال تعدو 
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هما لو كانا خليطني يف مال أخذنا الزكاة منهما معا أو عن رب الزكاة األوىل أن تكون عنهما معا ف  
املال وهذا إذا كان املقارض حرا مسلما أو عبدا أذن له سيده يف القراض فكان ماله مال سيده فإن كان 
املقارض ممن ال زكاة عليه كأن كان نصرانيا واملسألة حباهلا زكيت حصة املقارض املسلم ومل تزك حصة 

صراين حبال ألن مناءها لو سلم كان له قال الشافعي وهكذا لو كان املقارض مكاتبا يف القول املقارض الن
األول إذا كان رأس املال ملسلم وال تزكى حصة العامل النصراين واملكاتب يف القول اآلخر ألنه ال زكاة 

عامل يف املال مسلم عليهما يف أمواهلما قال الشافعي ولو كانت املسألة حباهلا ورب املال نصراين وال
فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهي مثن ألفني فال زكاة فيها وإن حال عليها أحوال ألهنا مال 

نصراين إال أن يدفع العامل إىل النصراين رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبني النصراين فيزكى نصيب 
ين يف القول األول وأما القول الثاين فإنه العامل املسلم منه إذا حال عليها حول وال يزكى نصيب النصرا

حيصى ذلك وال يكون عليه فيه زكاة فإذا حال حول فإن سلم له فضلها أدى زكاته كما يؤدي زكاة ما 
مر عليه من السنني منذ كان له يف املال فضل قال وإذا كان الشرك يف املال بني املسلم والكافر صدق 

الشريك وال اخلليط يف املاشية والناض وغري ذلك ألنه إمنا جيمع يف املسلم ماله صدقة املنفرد ال صدقة 
  الصدقة ما فيه كله صدقة فأما أن جيمع يف الصدقة ماال زكاة فيه فال

 ID ' '   احلديث.  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :



  
أشهر وعشرا   الليايل على األيام لتغليب (   .انتهى .

  
هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   عاىلوقال ت (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) : سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
ه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذ (وكنتم أزواجا ثالثة)    

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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ب الدين مع الصدقة با   



أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن  
عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حىت حتصل أموالكم فتؤدون منها 

عاىل أعلم أن يكون إمنا أمر بقضاء الدين الزكاة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وحديث عثمان يشبه واهلل ت
قبل حلول الصدقة يف املال يف قوله هذا شهر زكاتكم جيوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت 
زكاتكم كما يقال شهر ذي احلجة وإمنا احلجة بعد مضى أيام منه قال الشافعي فإذا كانت لرجل مائتا 

ئتني شيئا قبل حلول املائتني أو استعدى عليه السلطان قبل درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من املا
حمل حول املائتني فقضاها فال زكاة عليه ألن احلول حال وليست مائتني قال وإن مل يقض عليه باملائتني 

إال بعد حوهلا فعليه أن خيرج منها مخسة دراهم مث يقضى عليه السلطان مبا بقى منها قال الشافعي وهكذا 
عليه السلطان قبل احلول فوقف ماله ومل يقض عليه بالدين حىت حيول عليه احلول كان عليه لو استعدى 

أن خيرج زكاهتا مث يدفع إىل غرمائه ما بقى قال الشافعي ولو قضى عليه السلطان بالدين قبل احلول مث 
بل احلول وفيه حال احلول قبل أن يقبضه الغرماء مل يكن عليه فيه زكاة ألن املال صار للغرماء دونه ق

قول ثان أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو تلف كان منه ومن قبل أنه لو طرأ له مال غري هذا كان له أن 
حيبس هذا املال وأن يقضى الغرماء من غريه قال الشافعي وإذا أوجب اهلل عز وجل عليه الزكاة يف ماله 

دي واهلل أعلم إال أن يكون كمال كان يف يده فقد أخرج الزكاة من ماله إىل من جعلها له فال جيوز عن
فاستحق بعضه فيعطى الذي استحقه ويقضى دينه من شيء إن بقى له قال الشافعي وهكذا هذا يف 

الذهب والورق والزرع والثمرة واملاشية كلها ال جيوز أن خيالف بينها حبال ألن كال مما قد جاء عن 
إذا بلغ ما وصف صلى اهلل عليه وسلم الصدقة قال الشافعي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يف كله 

وهكذا هذا يف صدقة اإلبل اليت صدقتها منها واليت فيها الغنم وغريها كاملرهتن بالشيء فيكون لصاحب 
 الرهن ما فيه ولغرماء صاحب املال ما فضل عنه ويف أكثر من حال 
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ة من إجارة أجري وغريها أعطى قبل احلول قال الشافعي ولو املرهتن وما وجب يف مال فيه الصدق  
استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها فهي ملك للمستأجر فإن قبضها قبل احلول فهي له 
وال زكاة على الرجل يف ماشيته إال أن يكون ما جتب فيه الصدقة بعد شاة األجري وإن مل يقبض األجري 

ل ففي غنمه الصدقة على الشاة حصتها من الصدقة ألنه خليط بالشاة قال الشافعي الشاة حىت حال احلو
وهكذا هذا يف الرجل يستأجر بتمر خنلة بعينها أو خنالت ال خيتلف إذا مل يقبض اإلجارة قال الشافعي 

كون فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه مل جتز اإلجارة به ألنه جمهول كما ال جيوز بيعه إال أن ي
مضى خرب الزم جبواز بيعه فتجوز اإلجارة عليه ويكون كالشاة بعيتها ومتر النخلة والنخالت بأعياهنن 

قال الشافعي وإن كان استأجره بشاة بصفة أو متر بصفة أو باع غنما فعليه الصدقة يف غنمه ومتره وزرعه 
ه الذي أخذت منه الزكاة أو ويؤخذ بأن يؤدي إىل األجري واملشتري منه الصفة اليت وجبت له من مال

غريه قال الشافعي وسواء كانت له عروض كثرية حتمل دينه أو مل يكن له شيء غري املال الذي وجبت 
فيه الزكاةقال الشافعي ولو كانت لرجل مائتا درهم فقام عليه غرماؤه فقال قد حال عليها احلول وقال 

الزكاة ويدفع ما بقى منها إىل قال الشافعي ولو  الغرماء مل حيل عليها احلول فالقول قوله وخيرج منه
كانت له أكثر من مائيت درهم فقال قد حالت عليها أحوال ومل أخرج منها الزكاة وكذبه غرماه كان 

القول قوله وخيرج منها زكاة األحوال مث يأخذ غرماؤه ما بقى منها بعد الزكاة أبدا أوىل هبا من مال 
لك مالكها قال الشافعي ولو رهن رجل رجال ألف درهم أو ألفي درهم مبائة الغرماء ألهنا أوىل هبا من م

دينار فسواء وإذا حال احلول على الدراهم املرهونة قبل أن حيل دين املرهتن أو بعده فسواء وخيرج منها 
  الزكاة قبل دين املرهتن قال الشافعي وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الزكاة

 ID ' '    عليهوال يكاد يقدر .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
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باب زكاة الدين    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا كان الدين لرجل غائبا عنه فهو كما تكون التجارة له غائبة عنه  

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الزكاة يف احلول مل جيز أن جيعل والوديعة ويف كل زكاة قال وإذا س
زكاة ماله إال يف حول ألن املال ال يعدو أن يكون فيه زكاة وال يكون إال كما سن رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم أو ال يكون فيه زكاة فيكون كاملال املستفاد قال الشافعي وإذا كان لرجل على رجل دين 
حول ورب املال يقدر على أخذه منه حبضور رب الدين ومالئه وأنه ال جيحده وال يضطره  فحال عليه

إىل عدوى فعليه أن يأخذه منه أو زكاته كما يكون ذلك عليه يف الوديعة هكذا وإن كان رب املال 
ين غائبا أو حاضرا ال يقدر على أخذه منه إال خبوف أو بفلس له إن استعدى عليه وكان الذي عليه الد

غائبا حسب ما احتبس عنده حىت ميكنه أن يقبضه فإذا قبضه أدى زكاته ملا مر عليه من السنني ال يسعه 
غري ذلك وهكذا املاشية تكون للرجل غائبة ال يقدر عليها بنفسه وال يقدر له عليها وهكذا الوديعة 

غائب عنه يف جتارة يقدر واملال يدفنه فينسى موضعه ال خيتلف يف شيء قال الشافعي وإن كان املال ال
وكيل له على قبضه حيث هو قوم حيث هو وأديت زكاته وال يسعه إال ذلك وهكذا املال املدفون 

والدين وكلما قلت ال يسعه إال تأدية زكاته حبوله وإمكانه له فإن هلك قبل أن يصل إليه وبعد احلول 
يدفع عنه فكلما قلت له يزكيه فال  وقد أمكنه فزكاته عليه دين وهكذا كل مال له يعرف موضعه وال

يلزمه زكاته قبل قبضه حىت يقبضه فهلك املال قبل أن ميكنه قبضه فال ضمان عليه فيما مضى من زكاته 
ألن العني اليت فيها الزكاة هلكت قبل ميكنه أن يؤديها قال الشافعي فإن غصب ماال فأقام يف يدي 

له مال فأقام يف البحر زمانا مث قدر عليه أو دفن مال فضل الغاصب زمانا ال يقدر عليه مث أخذه أو غرق 
موضعه فلم يدر أين هو مث قدر عليه فال جيوز فيه إال واحد من قولني أن ال يكون عليه فيه زكاة ملا 

مضى وال إذا قبضه حىت حيول عليه حول من يوم قبضه ألنه كان مغلوبا عليه بال طاعة منه كطاعته يف 
لدين أو يكون فيه الزكاة إن سلم ألن ملكه مل يزل عنه ملا مضى عليه من السنني قال السلف والتجارة وا

الربيع القول اآلخر أصح القولني عندي ألن من غصب ماله أو غرق مل يزل ملكه عنه وهو قول الشافعي 
 قال الشافعي وهكذا لو كان له على رجل مال اصله مضمون أو أمانة فجحده إياه وال بينة له 
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عليه أو له بينة غائبة مل يقدر على أخذه منه بأي وجه ما كان األخذ قال الربيع فإذا أخذه زكاه ملا   

مضى عليه من السنني وهو معىن قول الشافعي قال الشافعي فإن هلك منه مال فالتقطه منه رجل أو مل 
 يكون عليه فيه زكاة حبال ألن امللتقط يدر التقط أو مل يلتقط فقد جيوز أن يكون مثل هذا وجيوز أن ال

ميلكه بعد سنة على أن يؤديه إن جاءه وخيالف الباب قبله هبذا املعىن قال الشافعي وكل ما أقبض من 
الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان يف مثله زكاة ملا مضى مث كلما قبض منه شيئا فكذلك 

ة مث ملكها فحال عليها أحوال ومل يزكها مث جاء صاحبها فال قال الشافعي وإذا عرف الرجل اللقطة سن
زكاة على الذي وجدها وليس هذا كصداق املرأة ألن هذا مل يكن هلا مالكا قط قال الشافعي والقول يف 

أن ال زكاة على صاحبها الذي اعترفها أو أن عليه الزكاة يف مقامها يف يدي غريه كما وصفت أن 
يف يدي امللتقط بعد السنة ألنه أبيح له أكلها بال رضا من امللتقط أو يكون عليه  تسقط الزكاة يف مقامها

فيها الزكاة ألهنا ماله وكل ما قبض من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان يف مثله زكاة ملا 
إال حسبه مضى فكلما قبض منه شيئا فكذلك وإن قبض منه ماال زكاة يف مثله فكان له مال أضافه إليه و

  فإذا قبض ما جتب فيه الزكاة معه أدى زكاته ملا مضى عليه من السنني
 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت

 بلفظ املذكر 
  

كقوله اهلل تعاىل   فها فتقولفأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذ (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  



والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

صحة احلديث مبثله  وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
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باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إىل أهلها    
عها إىل أهلها قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا أخرج رجل زكاة ماله قبل أن حتل فهلكت قبل أن يدف 

مل جتز عنه وإن حلت زكاة ماله زكى ما يف يديه من ماله ومل حيسب عليه ما هلك منه من املال يف هذا 
كله وسواء يف هذا زرعه ومثرة إن كانت له قال الشافعي وإن أخرجها بعد ما حلت فهلكت قبل أن 

عها إىل أهلها أو الوايل فتأخر مل يدفعها إىل أهلها فإن كان مل يفرط والتفريط أن ميكنه بعد حوهلا دف
حيسب عليه ما هلك ومل جتز عنه من الصدقة ألن من لزمه شيء مل يربأ منه إال بدفعه إىل من يستوجبه 
عليه قال الشافعي ورجع إىل ما بقى من ماله فإن كان فيما بقى منه زكاة زكاه وإن مل يكن فيما بقى 

يف عشرين دينارا فأخرج النصف فهلك قبل أن يدفعه إىل منه زكاة مل يزكه كأن حل عليه نصف دينار 
أهله فبقيت تسعة عشر ونصف فال زكاة عليه فيها وإن كانت له إحدى وعشرون دينارا ونصف فأردا 



أن يزكيها فيخرج عن العشرين نصفا وعن الباقي عن العشرين ربع عشر الباقي ألن ما زاد من الدنانري 
يكون فيه الصدقة ففيه الصدقة حبسابه فإن هلكت الزكاة وقد بقى والدراهم والطعام كله على ما 

عشرون دينارا وأكثر فيزكي ما بقى بربع عشره قال الشافعي وهذا هكذا مما أنبتت األرض والتجارة 
وغري ذلك من الصدقة واملاشية إال أن املاشية ختالف هذا يف أهنا بعدد وأهنا معفو عما بني العددين فإن 

ل وهو يف سفر فلم جيد من يستحق السهمان أو هو يف مصر فطلب فلم حيضره يف ساعته حال عليه حو
تلك من يستحق السهمان أو سجن أو حيل بينه وبني ماله فكل هذا عذر ال يكون به مفرطا وما هلك 

من ماله بعد احلول مل حيسب عليه يف الزكاة كما ال حيسب ما هلك قبل احلول وإن كان ميكنه إذا 
يثق به فلم يأمره بذلك أو وجد أهل السهمان فأخر ذلك قليال أو كثريا وهو ميكنه فلم يعطهم  حبس من

بوجود املال وأهل السهمان فهو مفرط وما هلك من ماله فالزكاة الزمة له فيما بقى يف يديه منه كإن 
ر يؤديه مىت كانت له عشرون دينارا فأمكنه أن يؤدي زكاهتا فأخرها فهلكت العشرون فعليه نصف دينا

وجده ولو كان له مال ميكنه أن يؤدي زكاته فلم يفعل فوجبت عليه الزكاة سنني مث هلك أدى زكاته 
ملا فرط فيه وإن كانت له مائة شاة فأقامت يف يده ثالث سنني وأمكنه يف مضى السنة الثالثة أداء زكاهتا 

لثة أداء زكاهتا حىت هلكت فال زكاة عليه فلم يؤدها أدى زكاهتا لثالث سنني وإن مل ميكنه يف السنة الثا
 يف السنة الثالثة وعليه الزكاة يف السنتني اللتني فرط يف 
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أداء الزكاة فيهما     
باب املال حيول عليه أحوال يف يدي صاحبه    
وهي يف أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل مخس من اإلبل فحال عليها أحوال  

يده مل يؤد زكاهتا فعليه فيها زكاة عام واحد ألن الزكاة يف أعياهنا وإن خرجت منها شاة يف السنة فلم 
يبق له مخس جتب فيهن الزكاة قال الربيع وفيه قول آخر أن عليه يف كل مخس من اإلبل أقامت عنده 

خيرج الزكاة من غريها عنها قال أحواال أداء زكاهتا يف كل عام أقامت عنده شاة يف كل عام ألنه إمنا 



الشافعي رمحه اهلل تعاىل وكذلك ان كانت له أربعون شاة أو ثالثون من البقر أو عشرون دينارا أو مائتا 
درهم أخرج زكاهتا لعام واحد ألن زكاهتا خارجة من ملكه مضمونة يف يده قال الشافعي ولو كانت 

يسوى شاتني فأكثر أدى زكاهتا لثالثة أحوال ألن بعريا إبله ستا فحال عليها ثالثة أحوال وبعري منها 
منها إذا ذهب بشاتني أو أكثر كانت عنده مخس من اإلبل فيها زكاة قال الشافعي ولو كانت عنده 

اثنان وأربعون شاة أو واحد وعشرون دينارا فحالت عليه ثالثة أحوال أخذت من الغنم ثالث شياه ألن 
يها شاة وأخذت منه زكاة الدنانري دينارا ونصفا وحصة الزيادة ألن الزكاة شاتني يذهبان ويبقى أربعون ف

تذهب ويبقى يف يده ما فيه زكاة وهكذا لو كانت له أربعون شاة أول سنة مث زادت شاة فحالت عليها 
سنة ثانية وهي إحدى وأربعون مث زادت شاة يف السنة الثالثة فحالت عليها سنة وهي اثنتان وأربعون 

نت فيها ثالث شياه ألن السنة مل حتل إال ورهبا ميلك فيها أربعني شاة قال الشافعي فعلى هذا هذا شاة كا
الباب كله فيه الزكاة قال الشافعي ولو كانت له أربعون شاة فحال عليها أحوال ومل تزد فأحب إىل أن 

ال األربعون شاة فحالت يؤدي زكاهتا ملا مضى عليها من السنني وال يبني يل أن جنربه إذا مل يكن له إ
عليها ثالثة أحوال أن يؤدي ثالثة شياه قال الربيع ويف اإلبل إذا كانت عنده مخس من اإلبل فحال عليها 

  أحوال كانت عليه يف كل حول شاة ألن الزكاة ليست من عينها إمنا خترج من غريها وهي خمالفة للغنم
 ID ' '   يايل مجيعا كما سبق من كالم سرت مخسا وأنت تريد األيام والل :جواز

 سيبويه وكما دلت 
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
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باب البيع يف املال الذي فيه الزكاة    



ائيت درهم خبمسة دنانري بيعا فاسدا فأقامت أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال ولو باع رجل رجال م 
يف يد املشتري شهرا مث حال عليها احلول من يوم ملكها البائع ففيها الزكاة من مال البائع وهي مردودة 
عليه ألنه مل خترج من ملكه بالبيع الفاسد وهكذا كل مال وجبت فيه الزكاة فبيع بيعا فاسدا من ماشية 

املالك األول ألنه مل خيرج من ملكه ولو كان البائع باعها بيعا صحيحا أو غريها زكي على أصل ملك 
على أنه باخليار ثالثا وقبضها املشتري أو مل يقبضها فحال عليها حول من يوم ملكها البائع وجبت فيها 

الزكاة ألنه مل يتم خروجها من ملك البائع حىت حال عليها احلول وملشتريها ردها للنقص الذي دخل 
بالزكاة وكذلك لو كان اخليار للبائع واملشتري معا قال الشافعي ولو كان اخليار للمشتري دون  عليها

البائع فاختار إنقاذ البيع بعدما حال عليها احلول ففيها قوالن أحدمها أن على البائع الزكاة ألن البيع مل 
الزكاة على املشتري ألن احلول يتم إال بعد احلول ومل يتم خروجها من ملكه حبال قال والقول الثاين أن 

حال وهي ملك له وإمنا له خيار الرد إن شاء دون البائع قال الربيع وكذلك لو كانت له أمة كان 
للمشتري وطؤها يف أيام اخليار دون البائع فلما كان أكثر امللك للمشتري كانت الزكاة عليه إذا حال 

عن البائع ألهنا قد خرجت من ملكه ببيع صحيح عليها احلول من يوم اشتراها وقبضت وسقطت الزكاة 
قال الشافعي ولو باع الرجل صنفا من مال وجبت فيه الزكاة قبل حوله بيوم على أن البائع فيه باخليار 
يوما فاختار إنفاذ البيع بعد يوم وذلك بعد متام حوله كانت يف املال الزكاة ألن البيع مل يتم حىت حال 

من ملكه وكان للمشتري رده بنقص الزكاة منه ولو اختار إنفاذ البيع قبل أن عليه احلول قبل أن خيرج 
ميضى احلول مل يكن فيه زكاة ألن البيع قد مت قبل حوله قال الشافعي وهكذا كل صنف من املال باعه 

قبل أن حتل الصدقة فيه وبعده من دنانري ودراهم وماشية ال اختالف فيها وال عليه بفرق بينها قال 
فعي وإذا باع دنانري بدراهم أو دراهم بدنانري أو بقرا بغنم أو بقرا ببقر أو غنما بغنم أو إبال بإبل أو الشا

غنم فكل ذلك سواء فأي هذا باع قبل حوله فال زكاة على البائع فيه ألنه مل حيل عليه احلول يف يده وال 
ذا زالت عني املال من اإلبل أو على املشتري حىت حيول عليه حول من يوم ملكه قال الشافعي وسواء إ

 الذهب بإبل أو ذهب أو بغريها ال 
   
 

 499 :صفحة 



 
اختالف يف ذلك فإذا باع رجل رجال خنال فيها متر أو مترا دون النخل فسواء ألن الزكاة إمنا هي يف   

ء يصح أو التمر دون النخل فإذا ملك املشتري الثمرة بأن اشتراها بالنخل أو بأن اشتراها منفردة شرا
وهبت له وقبضها أو أقر له هبا أو تصدق هبا عليه أو أوصى له هبا أو أي وجه من وجوه امللك صح له 

ملكها به فإذا صح له ملكها قبل أن ترى فيها احلمرة أو الصفرة وذلك الوقت الذي حيل فيه بيعها على 
ترى فيها محرة أو صفرة  أن يترك حىت يبلغ فالزكاة على مالكها اآلخر ألن أول وقت زكاهتا أن

فيخرص مث يؤخذ ذلك مترا قال الشافعي فإن ملكها بعد ما رؤيت فيها محرة أو صفرة فالزكاة يف التمر 
من مال مالكها األول ولو مل ميلك الزكاة املالك اآلخر خرصت الثمرة قبل ميلكها أو مل خترص قال 

مرة حبال يف الزكاة وال يف غريها إال يف وجه الشافعي وال خيتلف احلكم يف هذا يف أي وجه ملك به الث
واحد وهو أن يشترى الثمرة بعد ما يبدو صالحها فيكون العشر يف الثمرة ال يزول ويكون البيع يف 

الثمرة مفسوخا كما يكون لو باعه عبدين أحدمها له واآلخر ليس له مفسوخا ولكنه يصح ال يصح غريه 
سعة أعشار الثمرة إن كانت تسقى بعني أو كانت بعال وتسعة إذا باعه على ترك الثمرة أن يبيعه ت

أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب ويبيعه مجيع ما دون مخسة أوسق إذا مل يكن للبائع 
غريه فيصح البيع ولو تعدى املصدق فأخذ مما ليست فيه الصدقة وزاد فيما فيه الصدقة فأخذ أكثر منها 

لبائع وكانت مظلمة دخلت على املشتري قال الشافعي ولو كان لواحد مل يرجع فيه املشتري على ا
حائط فيه مخسة أوسق فيباع مثره من واحد أو اثنني بعدما يبدو صالحها ففيه الزكاة كما وصفت يف 

مال البائع نفسه ولو باعه قبل أن يبدو صالحه ومل يشترط أن يقطع من واحد أو اثنني ففيه الصدقة 
قال الشافعي وان استهلك املشتري الثمرة كلها أخذ رب احلائط بالصدقة وإ ن أفلس والبيع فيه فاسد 

أخذ من املشتري قيمتها مبا اشترى من مثنها العشر ورد ما بقى على رب احلائط وإن مل يفلس البائع 
أخذ بعشرها ألنه كان سبب هالكها وإن كان للمشتري غرماء فكان مثن ما استهلك من العشر عشرة 

يوجد مثله ومثن عشر مثله عشرون يوم تؤخذ الصدقة اشترى بعشرة نصف العشر ألنه مثن العشر وال 
الذي استهلكه وهو له دون الغرماء وكان لويل الصدقة أن يكون غرميا يقوم مقام أهل السهمان يف 

 العشرة الباقية على رب احلائط 
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وهي مخسة أوسق من رجلني قبل أن يبدو صالحها على أن  قال الشافعي فإن باع رب احلائط مثرته  
يقطعاها كان البيع جائزا فإن قطعاها قبل أن يبدو صالحها فال لزكاة فيها وإن تركاها حىت يبدو 

صالحها ففيها الزكاة فإن أخذمها رب احلائط بقعطها فسخنا البيع بينهما ألن الزكاة وجبت فيها فال 
وهي حق ألهلها وال أن تؤخذ حباهلا تلك وليست احلال اليت أخذها فيها  جيوز أن يقطع فيمنع الزكاة

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال يثبت للمشتري على البائع مثرة يف خنله وقد شرط قطعها وال يكون 
يف هذا البيع إال فسخه ولو رضى البائع بتركها حىت جتد يف خنله ورضى املشتريان مل يرجعا على البائع 

لعشر ألنه قد أقبضهما مجيع ما باعهما من الثمرة وال عشر فيه وعليهما أن يزكيا مبا وجب من العشر با
قال الشافعي ولو كانت املسألة حباهلا فتركها املشتريان حىت بدا صالحها فرضى البائع بتركها ومل يرضه 

ا وجب فيها من الصدقة والثاين املشتريان كان فيها قوالن أحدمها أن جيربا على تركها وال يفسخ البيع مب
أن يفسخ البيع ألهنما شرطا القطع مث صارت ال جيوز قطعها مبا استحق من الصدقة فيها قال الشافعي 

ولو رضى أحد املشتريني إقرارها والبائع ومل يرضه اآلخر جربا يف القول األول على إقرارها ويف القول 
ي رضى وكان كرجل اشترى نصف الثمرة وإذا اآلخر يفسخ نصيب الذي له يرض ويقر نصيب الذ

رضى إقرارها مث أراد قطعها قبل اجلداد مل يكن له قطعها كلها وال فسخ للبيع إذا ترك رده مرة مل يكن 
له رده بعدها وكل هذا إذا باع الثمرة مشاعا قبل أن يبدو صالحها قال الشافعي فإن كان لرجل حائط 

خنالت بأعياهنن وآخر خنالت بأعياهنن بعد ما يبدو صالحه ففيه يف مثره مخسة أوسق فباع رجال منه 
العشر والبيع مفسوخ إال أن يبيع من كل واحد منهما تسعة أعشاره وإن كان هذا البيع قبل أن يبدو 

صالح الثمرة على أن يقطعاها فقطعا منها شيئا وتركا شيئا حىت يبدو صالحه فإن كان فيما يبقى مخسة 
والبيع فيه كما وصفت يف املسألة قبله فإن مل يكن فيما بقى من الثمرة مخسة أوسق  أوسق ففيه الصدقة

فالبيع جائز ال يفسخ ويؤخذ بأن يقطعها إال أن يتطوع البائع بتركها هلما وإن قطعا الثمرة بعد ما يبدو 
احلال فإن  صالحها فقاال مل يكن فيها مخسة أوسق فالقول قوهلما مع أمياهنما وال يفسخ البيع يف هذا



قامت بينة على شيء أخذ بالبينة وإن مل تقم بينة قبل قول رب املال فيما طرح عن نفسه به الصدقة أو 
  بعضها

   
 
 

 
 
 

 501 :صفحة 
 

إذا مل تقم عليه بينة خبالف ما قال قال الشافعي وإذا قامت بينة بأمر يطرح عنه الصدقة أو بعضها وأقر   
دها أخذت بقوله ألين إمنا أقبل بينته إذا كانت كما ادعى فيما يدفع به عن مبا يثبت عليه الصدقة أو يزي

نفسه فإذا أكذهبا قبلت قوله يف الزيادة على نفسه وكان أثبت عليه من بينته قال الشافعي وإذا كان 
للرجل احلائط مل مينع قطع مثره من حني تطلع إىل أن ترى فيه احلمرة فإذا رؤيت فيه احلمرة منع قطعه 
حىت خيرص فإن قطعه قبل خيرص بعد ما يرى فيه احلمرة فالقول قوله فيما قطع منه وإن أتى عليه كله 

مع ميينه إال أن يعلم غري قوله ببينة أهل مصره فيؤخذ ذلك منه بالبينة قال الشافعي وإذا أخذت ببينته أو 
نه قال الشافعي فهذا إن قوله أخذ بتمر وسط سوى مثر حائطه حىت يستوىف منه عشره وال يؤخذ منه مث

 خرص عليه مث استهلكه أخذ بتمر مثل وسط متره 
باب مرياث القوم املال    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا ورث القوم احلائط فلم يقتسموا وكانت يف مثره كله مخسة  

موا احلائط مثمرا قسما أوسق فعليهم الصدقة ألهنم خلطاء يصدقون صدقة الواحد قال الشافعي فإن اقتس
يصح فكان القسم قبل أن يرى يف الثمرة صفرة أو محرة فال صدقة على من مل يكن يف نصيبه مخسة 

أوسق وعلى من كان يف نصيبه مخسة أوسق صدقة قال الشافعي فإن اقتسموا بعد ما يرى فيه صفرة أو 
نه الصدقة ألن أول حمل محرة صدق كله صدقة الواحد إذا كانت يف مجيعه مخسة أو سق أخذت م

الصدقة أن يرى احلمرة والصفرة يف احلائط خرص احلائط أو مل خيرص قال الشافعي فإن قال قائل كيف 



جعلت صدقة النخل والعنب اللذين خيرصان أوال وآخرا دون املاشية والورق والذهب وإمنا أول ما جتب 
اهلل تعاىل ملا خرصت الثمار من األعناب فيه الصدقة عندك وآخره احلول دون املصدق قيل له إن شاء 

والنخل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني طابت علمنا أنه ال حيرصها وال زكاة له فيها وملا قبضها 
مترا وزبيبا علمنا أن آخر ما جتب فيه الصدقة منها أن تصري مترا أو زبيبا على األمر املتقدم فإن قال ما 

 يشبه هذا قيل احلج له أول 
   
 

 502 :صفحة 
 

وآخران فأول آخريه رمى اجلمرات واحللق وآخر آخريه زيارة البيت بعد اجلمرة واحللق وليس هكذا   
العمرة وال الصوم وال الصالة كلها هلا أول وآخر واحد وكل كما سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

رعوا عليه حىت يعلم حق كل واحد منهم قال الشافعي ولو اقتسموا ومل تر فيه صفرة وال محرة مث مل يقت
أو مل يتراضوا حىت يعلم كل واحد منهم حقه حىت يرى فيه صفرة أو محرة كانت فيه صدقة الواحد ألن 
القسم مل يتم إال بعد وجوب الصدقة فيه قال الشافعي والقول قول أرباب املال يف أهنم اقتسموا قبل أن 

بينة بغري ذلك قال الشافعي فإن كان احلائط مخسة أوسق  يرى فيه صفرة أو محرة إال أن تقوم فيه
فاقتسمه اثنان فقال أحدمها اقتسمناه قبل أن ترى فيه محرة أو صفرة وقال اآلخر بعد ما رؤيت فيه 

أخذت الصدقة من نصيب الذي أقر أهنما قال الشافعي ولو اقتسما الثمرة دون األرض والنخل قبل أن 
دا وكانوا فيه على امللك األول قال ولو اقتسماه بعدما يبدو صالحه يبدو صالحها كان القسم فاس

كانت فيه الزكاة كما يكون على الواحد يف احلالني معا قال الشافعي وإذا ورث الرجل حائطا فأمثر أو 
أمثر حائطه ومل يكن باملرياث أخذت الصدقة من مثر احلائط وكذلك لو ورث ماشية أو ذهبا أو ورقا فلم 

علم فحال عليه احلول أخذت صدقتها ألهنا يف ملكه وقد حال عليها حول وكذلك ما ملك بال  يعلم أو
علمه قال الشافعي وإذا كان لرجل مال جتب فيه الزكاة فارتد عن اإلسالم وهرب أو جن أو عته أو 

ألن حبس ليستتاب أو يقتل فحال احلول على ماله من يوم ملكه ففيها قوالن أحدمها أن فيها الزكاة 
ماله ال يعدو أن ميوت على ردته فيكون للمسلمني وما كان هلم ففيه الزكاة أو يرجع إىل اإلسالم فيكون 



له فال تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه والقول الثاين أن ال يؤخذ منها زكاة حىت ينظر فإن أسلم متلك 
ن قتل على ردته مل يكن يف ماله وأخذت زكاته ألنه مل يكن سقط عنه الفرض وإن مل يؤجر عليها وإ

املال زكاة ألنه مال مشترك مغنوم فإذا صار إلنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حوال مث يزكيه 
ولو أقام يف ردته زمانا كان كما وصفت إن رجع إىل اإلسالم أخذت منه صدقة ماله وليس كالذمي 

مي الذي مل جتب يف ماله زكاة قط أال ترى أنا نأمره املمنوع املال باجلزية وال اجملاب وال املشرك غري الذ
 باإلسالم فإن امتنع قتلناه وأنا حنكم عليه يف 

   
 

 503 :صفحة 
 

حقوق الناس بأن نلزمه فإن قال فهو ال يؤجر على الزكاة قيل وال يؤجر عليها وال غريها من حقوق   
تد وكذلك ال يؤجر على أن يؤخذ الدين منه الناس اليت تلزمه وحيبط أجر عمله فيما أدى منها قبل أن ير

 فهو يؤخذ 
 باب ترك التعدي على الناس يف الصدقة  

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن  
اب رضي اهلل القاسم ابن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت مر علي عمر بن اخلط

تعاىل عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافال ذات ضرع فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من 
الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ال تفتنوا الناس ال تأخذوا حزرات املسلمني نكبوا 

عوا هبا ومل ير عليهم يف الصدقات عن الطعام قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل توهم عمر أن أهلها مل يتطو
ذات در فقال هذا ولو علم أن املصدق جرب أهلها على أخذها لردها عليهم إن شاء اهلل تعاىل وكان 

شبيها أن يعاقب املصدق ومل أر بأسا أن تؤخذ بطيب أنفس أهلها قال الشافعي وقد بلغنا أن رسول اهلل 
اليمن مصدقا إياك وكرائم أمواهلم ويف كل هذا داللة على صلى اهلل عليه وسلم قال ملعاذ حني بعثه إىل 

أن ال يؤخذ خيار املال يف الصدقة وإن أخذ فحق على الوايل رده وأن جيعله من ضمان املصدق ألنه 
تعدى بأخذه حىت يرده على أهله وإن فات ضمنه املصدق وأخذ من أهله ما عليهم إال أن يرضوا بأن 



تني فريدها املصدق وينفذ ما أخذ هو مما هو فوق ذلك ملن قسم له من أهل يرد عليهم فضل ما بني القيم
السهمان أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن حيىي ابن سعيد عن حممد بن حيىي بن 

حبان أنه قال أخربين رجالن من أشجع أن حممد بن مسلمة األنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب 
ج إىل صدقة مالك فال يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إال قبلها قال الشافعي وسواء أخذها املال أخر

املصدق وليس فيها تعد أو قادها إليه رب املال وهي وافية وإن قال املصدق لرب املال أخرج زكاة 
 يسعه أخذه مالك فأخرح أكثر مما عليه فإن طاب به نفسا بعد علمه أخذه منه وإال أخذ منه ما عليه وال

  إال حىت يعلمه أن ما أعطاه أكثر مما عليه
 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 

 صمت  :أو
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  
   
 

 504 :صفحة 
 
   

غلول الصدقة باب    

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال فرض اهلل عز وجل الصدقات وكان حبسها حراما مث أكد حترمي  
حبسها فقال عز وعال وال حتسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهلل من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم اآلية 

ما كنتم تكنزون  قال الشافعي وسبيل اهلل وقال تبارك وتعاىل  والذين يكنزون الذهب والفضة إىل قوله 
واهلل أعلم ما فرض من الصدقة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة قال أخربنا 
جامع بن أ ي راشد وعبدامللك بن أعني مسعا أبا وائل خيرب عن عبداهلل بن مسعود يقول مسعت رسول اهلل 

ا من رجل ال يؤدي زكاة ماله إال جعل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صلى اهلل عليه وسلم يقول م
وهو يتبعه حىت يطوقه يف عنقه مث قرأ علينا سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة أخربنا الربيع قال أخربنا 



هو  الشافعي قال أخربنا مالك عن عبداهلل بن دينار قال مسعت عبداهلل بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال
املال الذي ال تؤدى منه الزكاة قال الشافعي وهذا كما قال ابن عمر إن شاء اهلل تعاىل ألهنم إمنا عذبوا 
على منع احلق فأما على دفن أمواهلم وحبسها فذلك غري حمرم عليهم وكذلك إحرازها والدفن ضرب 

حىت حتبس حوال أخربنا  من اإلحراز ولوال إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة يف حول ألهنا ال جتب
الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبداهلل بن دينار عن أ ي هريرة أنه كان يقول من كان 

له مال مل يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حىت ميكنه أخربنا الربيع قال أخربنا 
ابن طاوس عن أبيه قال استعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن 

عبادة ابن الصادمت على صدقة فقال اتق اهلل يا أبا الوليد ال تأيت يوم القيامة ببعري حتمله على رقبتك له 
رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة هلا ثؤاج فقال يا رسول اهلل وإن ذا لكذا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

لم إي والذي نفسي بيده إال من رحم اهلل تعاىل فقال والذي بعثك باحلق ال أعمل على اثنني أبداوس   

 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل
 ترد واقتصر 

  
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   مخسة وأنه فصيحصمت  :  وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  
   
 

 505 :صفحة 
 
   

باب ما حيل للناس أن يعطو من أمواهلم    



يمموا اخلبيث منه تنفقون  اآلية قال الشافعى يعىن قال الشافعي رمحه اهلل قال اهلل تبارك وتعاىل  وال ت 
واهلل أعلم تأخذونه ألنفسكم ممن لكم عليه حق فال تنفقوا ماال تأخذون ألنفسكم يعين ال تعطوا مما 

خبث عليكم واهلل أعلم وعندكم طيب قال الشافعي فحرام على من عليه صدقة أن يعطي الصدقة من 
ى العشر من شره ومن له احلنطة أن يعطى العشر من شرها ومن له شرها وحرام على من له متر أن يعط

ذهب أن يعطى زكاهتا من شرها ومن له إبل أن يعطى الزكاة من شرها إذا وىل إعطاءها أهلها وعلى 
السلطان أن يأخذ ذلك منه وحرام عليه إن غابت أعياهنا عن السلطان فقبل قوله أن يعطيه من شرها قال 

افعي قال أخربنا سفيان عن داود بن أ ي هند عن الشعيب عن جرير بن عبداهلل البجلي الربيع أخربنا الش
قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أتاكم املصدق فال يفارقكم إال عن رضا قال الشافعي يعىن 

ونأمر  واهلل أعلم أن يوفوه طائعني وال يلووه ال أن يعطوه من أمواهلم ما ليس عليهم فبهذا نأمرهم
  املصدق

 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو
 األصل واحلذف 

  
ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت   ه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذ :  
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

ن غياث ثبوت اهلاء يفللدراوردي وحفص ب    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  



غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ  سقوط املعدود إال من الطريقني    
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  
   
 

 506 :صفحة 
 
   

باب اهلدية للوايل بسبب الوالية    
سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبري عن أ ي محيد  أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 

الساعدي قال استعمل النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال من األزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما 
قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إيل فقام النيب صلى اهلل عليه وسلم على املنرب فقال ما بال العامل نبعثه 

ول هذا لكم وهذا أهدي إيل فهال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له على بعض أعمالنا فيق
أم ال فو الذي نفسي بيده ال يأخذ أحد منها شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن كان بعريا 

بلغت اللهم له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر مث رفع يديه حىت رأينا عفرة إبطيه مث قال اللهم هل 
هل بلغت أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أ ي محيد الساعدي قال بصر عيين ومسع أذين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسلوا زيد بن ثابت يعين 

اللتبية حترمي اهلدية إذا مل تكن اهلدية له  مثله قال الشافعي فيحتمل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ابن
إال بسبب السلطان وحيتمل أن اهلدية ألهل الصدقات إذا كانت بسبب الوالية ألهل الصدقات كما 



يكون ما تطوع به أهل األموال مما ليس عليهم ألهل الصدقات ال لوايل الصدقات قال الشافعي وإذا 
ت لشيء ينال به منه حقا أو باطال أو لشيء ينال منه حق أو أهدى واحد من القوم للوايل هدية فإن كان

باسل فحرام على الوايل أن يأخذها ألن حراما عليه أن يستجعل على أخذه احلق ملن وىل أمره وقد ألزمه 
اهلل عز وجل أخذ احلق هلم وحرام عليه أن يأخذ هلم باطال واجلعل عليه أحرم وكذلك إن كان أخذ منه 

كره أما أن يدفع عنه باهلدية حقا لزمه فحرام عليه دفع احلق إذا لزمه وأما أن يدفع عنه  ليدفع به عنه ما
باطال فحرام عليه إال أن يدفع عنه بكل حال قال الشافعي وإن أهدى له من غري هذين الوجهني أحد من 

يف الصدقات ال أهل واليته فكانت تفضال عليه أو شكرا احلسن يف املعاملة فال يقبلها وإن قبلها كانت 
يسعه عندي غريه إال أن قال الشافعي وإن كان من رجل ال سلطان له عليه وليس بالبلد الذي له به 
سلطان شكرا على حسن ما كان منه فأحب إىل أن جيعلها ألهل الوالية إن قبلها أو يدع قبوهلا فال 

 يأخذ على احلسن مكافأة وإن قبلها فتموهلا مل حترم عليه عندي 
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أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وقد أخربنا مطرف بن مازن عن شيخ ثقة مساه ال حيضرين ذكر   
امسه أن رجال ويل عدن فأحسن فيها فبعث إليه بعض األعاجم هبدية محدا له على إحسانه فكتب فيها 

ربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال إىل عمر بن عبدالعزيز فأحسبه قال قوال معناه جتعل يف بيت املال أخ
أخربنا حممد بن عثمان بن صفوان اجلمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال ختالط الصدقة ماال إال أهلكته قال الشافعي يعين واهلل أعلم أن 

نة من الصدقة قال الشافعي وما أهدى له ذو رحم أو ذو مودة خيانة الصدقة تتلف املال املخلوط باخليا
كان يهاديه قبل الوالية ال يبعثه للوالية فيكون إعطاؤه على معىن من اخلوف فالتنزه أحب إىل وأبعد 

لقالة السوء وال بأس أن يقبل ويتمول إذا كان على هذا املعىن ما أهدى أو وهب له أخربنا الربيع قال 
قال حدثين شيخ من أهل مكة قال مسعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسال عن بيع  أخربنا الشافعي

الصدقة قبل أن تقبض فقال طاوس ورب هذا البيت ما حيل بيعها قبل أن تقبض وال بعد أن تقبض قال 



الشافعي ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء أهل 
مان فترد بعينها وال يرد مثنها قال الشافعي وإن باع منها املصدق شيئا لغري أن يقع لرجل نصف السه

شاة أو ما يشبه هذا فعليه أن يأتى مبثلها أو يقسمها على أهلها ال جيزيه إال ذلك قال وأفسخ بيع املصدق 
ا الذي قسمت عليهم فيها على كل حال إذا قدرت عليه وأكره ملن خرجت منه أن يشتريها من يد أهله

وال أفسخ البيع إن اشتروها منهم وإمنا كرهت ذلك منهم ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر رجال 
محل على فرس يف سبيل اهلل فرآه يباع أن ال يشتريه وأنه يروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرم شراء ما العائد يف هبته أو صدقته كالكلب يعود يف قيئه ومل ينب أن 
وصفت على الذي خرج من يديه فأفسخ فيه البيع وقد تصدق رجل من األنصار بصدقة على أبويه مث 

ماتا فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأخذ ذلك باملرياث فبذلك أجزت أن ميلك ما خرج من يديه 
ملن اشترى من يد أهل السهمان حقوقهم منها إذا كان ما مبا حيل به امللك قال الشافعي وال أكره 

 اشترى منها مما 
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مل يؤخذ منه يف صدقته ومل يتصدق به متطوعا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا الثقة عن   
وم فيقول عمرو بن مسلم أو ابن طاوس أن طاوسا ويل صدقات الركب حملمد بن يوسف فكان يأتى الق

زكوا يرمحكم اهلل مما أعطاكم اهلل فما أعطوه قبله مث يسأهلم أين مساكينهم فيأخذها من هذا ويدفعها إىل 
هذا وأنه مل يأخذ لنفسه يف عمله ومل يبع ومل يدفع إىل الوايل منها شيئا وأن الرجل من الركب كان إذا 

ندي وأحب إىل أن حيتاط ألهل السهمان وىل عنه مل يقل له هلم قال الشافعي وهذا يسع من وليهم ع
فيسأل وحيلف من اهتم ألنه قد كثر الغلول فيهم وليس ألحد أن حيتاط وال حيلف وال يلي حىت يكون 

 يضعها مواضعها فأما من مل يكن يضعها مواضعها فليس له ذلك 
باب من يقول املصدق إذا أخذ الصدقة ملن يأخذها منه    



الشافعي قال قال اهلل تبارك وتعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم  خذ من أمواهلم  أخربنا الربيع قال أخربنا 
صدقة تطهرهم  اآلية قال والصالة عليهم الدعاء هلم عند أخذ الصدقة منهم قال الشافعي فحق على 

الوايل إذا أخذ صدقة امريء أن يدعو له وأحب إىل أن يقول آجرك اهلل فيما أعطيت وجعلها لك طهورا 
ارك لك فيما أبقيت وما دعا له به أجزأه إن شاء اهللوب   

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

ملؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف ا    
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم   ال تعاىلو ق (   :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

  ( انيةوحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مث  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
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باب كيف تعد الصدقة    
حضرت عمي حممد بن العباس تؤخذ الصدقات  وكيف توسم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 

حبضرته يأمر باحلظار فيحظر ويأمر قوما فيكتبون أهل السهمان مث يقف رجال دون احلظار قليال مث 
تسرب الغنم بني الرجال واحلظار فتمر الغنم سراعا واحدة واثنتان ويف يد الذي يعدها عصا يشري هبا 

ال معه فإن قال أخطأ أمره باإلعادة حىت جيتمعا على عدد مث ويعد بني يدي حممد بن العباس وصاحب امل
يأخذ ما وجب عليه بعد ما يسأل رب املال هل له من غنم غري ما أحضره فيذهب مبا أخذ إىل امليسم 

فيوسم مبيسم الصدقة وهو كتاب اهلل عز وجل وتوسم الغنم يف أصول آذاهنا واإلبل يف أفخاذها مث تصري 
صى ما يؤخذ من اجملمع مث يفرقها بقدر ما يرى قال الشافعي وهكذا أحب أن يفعل إىل احلضرية حىت حي

املصدق أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر ابن 
قال أسلم اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه إن يف الظهر ناقة عمياء فقال أمن نعم اجلزية أم من نعم الصدقة ف

بل من نعم اجلزية وقال إن عليها ميسم اجلزية قال الشافعي وهذا يدل على أن عمر رضى اهلل تعاىل عنه 
  كان يسم ومسني وسم جزية ووسم صدقة وهبذا نقول

 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت
 بلفظ املذكر 

  
تعاىل كقوله اهلل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  



يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

له الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نق    احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

حد كالم العربسبق وإن كان أحدمها يل سي   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  
   
 

 510 :صفحة 
 
   

باب الفضل يف الصدقة    
ل أخربنا سفيان عن ابن عجالن عن سعيد بن يسار عن أ ي هريرة أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعى قا 

قال مسعت أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم ويقول والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من 
كسب طيب وال يقبل اهلل إال طيبا وال يصعد إىل السماء إال طيب إال كان كأمنا يضعها يف يد الرمحن 

حدكم فلوه حىت إن اللقمة لتايت يوم القيامة وإهنا ملثل اجلبل العظيم مث قرأ أمل يعلموا فريبيها له كما يرىب أ
أن اهلل هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان 

ل املنفق والبخيل عن أ ي الزناد عن األعرج عن أ ي هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث
كمثل رجلني عليهما جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إىل تراقيهما فإذا أراد املنفق أن ينفق سبغت عليه 



الدرع أو مرت حىت ختفى بنانه وتعفو أثره وإذا أردا البخيل أن ينفق تقلصت ولزمت كل حلقة موضعها 
لربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان حىت تأخذ بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها وال تتسع أخربنا ا

عن ابن جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن أ ي هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله إال أنه 
قال فهو يوسعها وال تتوسع قال الشافعي محد اهلل عز وجل الصدقة يف غري موضع من كتابه فمن قدر 

  على أن يكثر منها فليفعل
 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز

 سيبويه وكما دلت 
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   ت صم :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :  
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   سة وأنه فصيحصمت مخ :  وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .
  

 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

اه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحك    
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باب صدقة النافلة على املشرك    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أمساء بنت أ ي  

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أأصلها قال نعم قال بكر قالت أتتين أمي راغبة يف عهد قريش فسألت رس
الشافعي وال بأس أن يتصدق على املشرك من النافلة وليس له يف الفريضة من الصدقة حق وقد محد اهلل 

 تعاىل وقوما فقال  ويطعمون الطعام  اآلية 
باب اختالف زكاة ما ال ميلك    
لرجل الرجل مائة دينار يف طعام موصوف أو غريه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا سلف ا 

سلفا صحيحا فاملائة ملك للمسلف ويزكيها كان له مال غريها يؤدي دينه أو مل يكن يزكيها حلوهلا يوم 
قبضها ولو أفلس بعد احلول واملائة قائمة يف يده بعينها زكاها وكان للذي له املائة أخذ ما وجد منها 

اة وعما تلف منها وهكذا لو أصدق رجل امرأة مائة دينار فقبضتها وحال واتباعه مبا يبقى عن الزك
عليها احلول يف يديها مث طلقها زكت املائة ورجع عليها خبمسني ألهنا كانت مالكة للكل وإمنا انتقض 

امللك يف مخسني بعد متام ملكها هلا وحوال وهكذا لو مل تقبضها وحال عليها حول يف يده مث طلقها 
ها فيها الزكاة إذا قبضت اخلمسني منه أدت زكاة املال ألهنا كانت يف ملكها وكانت كمن وجبت علي

له على رجل مائة دينار فقبض مخسني بعد احلول وأبرأه من مخسني وهو قادر على أخذها منه يزكى 
زكاة منها مائة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ولو طلقها قبل احلول من يوم نكحها مل يكن عليها إال 

اخلمسني إذا حال احلول ألهنا مل تقبضها ومل حيل احلول حىت انتقض ملكها يف اخلمسني قال الشافعي 
ولو أكرى رجل رجال دارا مبائة دينار أربع سنني فالكراء حال إال أن يشترطه إىل أجل فإذا حال عليه 

واالختيار له وال جيرب  احلول من يوم أكرى الدار أحصى احلول وعليه أن يزكى مخسة وعشرين دينارا
على ذلك أن يزكى املائة فإن مت حول ثان فعليه أن يزكي عن مخسني دينارا لسنتني حيتسب منها زكاة 
اخلمسة والعشرين الىت أداها يف أول سنة مث إذا حال حول ثالث فعليه أن يزكى مخسة وسبعني لثالث 



اخلمسني فإذا مضى حول رابع فعليه أن سنني حيتسب منها ما مضى من زكاته عن اخلمسة والعشرين و
يزكى مائة ألربع سنني حيتسب منها كل ما أخرج من زكاته قليلها وكثريها قال الربيع وأبو يعقوب 

 عليه زكاة املائة قال الربيع مسعت الكتاب 
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املائة مث اهندمت الدار كله إال أين مل أعارض به من ههنا إىل آخره قال الشافعي ولو أكرى مبائة فقبض   
انفسخ الكراء من يوم تنهدم ومل يكن عليه زكاة إال فيما سلم له من الكراء قبل اهلدم وهلذا قلت ليس 

عليه أن يزكى املائة حىت يسلم الكراء فيها وعليه أن يزكي ما سلم من الكراء منه وهكذا إجارة األرض 
غريه قال الشافعي وإمنا فرقت بني إجاره األرضني بالذهب والفضة وغريها ذلك مما أكراه املالك من 

واملنازل والصداق ألن الصداق شيء متلكته على الكمال فإن ماتت أو مات الزوج أو دخل هبا كان هلا 
بالكمال وإن طلقها رجع إليها بنصفه واإلجارات ال ميلك منها شيء بكماله إال بسالمة منفعة ما 

جارة فلم جنز إال الفرق بينهما مبا وصفت قال الشافعي وملك يستأجره مدة فيكون هلا حصة من اإل
الرجل نصف املهر بالطالق يشبه ملكه الشفعة تكون ملكا للذي هي يف يديه حىت تؤخذ من يديه قال 

وكتابة املكاتب والعبد خيارج واألمة فال يشبه هذا هذا ال يكون عليه وال على سيده فيه زكاة وإن 
حىت يقبضه السيد وحيول عليه احلول من يوم قبضه ألنه ليس بدين الزم للمكاتب ضمنه مكاتبه أو عبده 

وال العبد وال األمة فليس يتم ملكه عليه حبال حىت يقبضه وما كان يف ذمة حر فملكه قائم عليه قال 
 الشافعي وهكذا كل ما ملك مما يف أصله صدقة ترب أو فضة أو غنم أو بقر أو إبل فأما ما ملك من طعام
أو متر أو غريه فال زكاة فيه إمنا الزكاة فيما أخرجت األرض بأن تكون أخرجته وهو ميلك ما أخرجت 
فيكون فيه حق يوم حصاده قال الشافعي وما أخرجت األرض فأديت زكاته مث حبسه صاحبه سنني فال 

فال زكاة فيه  زكاة عليه فيه ألن زكاته إمنا تكون بأن خترجه األرض له يوم خترجه فأما ما سوى ذلك
حبال إال أن يشترى لتجارة فأما إن نويت به التجارة وهو ملك لصاحبه بغري شراء فال زكاة فيه قال 

الشافعي فإذا أوجف املسلمون على العدو باخليل والركاب فجمعت غنائمهم فحال عليها حول قبل أن 



ذهب وال ماشية حىت تقسم  تقسم فقد أساء الوايل إذا مل يكن له عذر وال زكاة يف فضة منها وال
يستقبل هبا بعد القسم حوال ألن الغنيمة ال تكون ملكا لواحد دون صاحبه فإنه ليس بشيء ملكوه 

بشراء وال مرياث فأقروه راضني فيه بالشركة وإن لالمام أن مينعه قسمه إىل أن ميكنه وألن فيها مخسا من 
منها مجيعها قد يصري يف القسم يف بعضها دون بعضها فليس   

   
 

 513 :صفحة 
 

مملوك ألحد بعينه حبال قال الشافعي ولو قسمت فجمعت سهام مائة يف شيء برضاهم وكان ذلك   
الشيء ماشية أو شيئا مما جتب فيه الزكاة فلم يقتسموه بعد أن صار هلم حىت حال عليه احلول زكوه 

ولو قسم ذلك الوايل بال رضاهم مل  ألهنم قد ملكوه دون غريه من الغنيمة ودون غريهم من أهل الغنيمة
يكن له أن يلزمهم ذلك ولو قسمه وهم غيب ودفعه إىل رجل فحال عليه حول مل يكن عليهم فيه زكاة 

ألهنم مل ميلكوه وليس للوايل جربهم عليه فإن قبلوه ورضوا به ملكوه ملكا مستأنفا واستأنفوا له حوال 
سهم أهل اخلمس مث أخرج هلم سهمهم على شيء بعينه فإن من يوم قبلوه قال الشافعي ولو عزل الوايل 

كان ماشية مل جيب عليهم فيه الصدقة ألنه لقوم متفرقني ال يعرفهم فهو كالغنيمة بني اجلماعة ال حيصون 
وإذا صار إىل أحد منهم شيء استأنف به حوال وكذلك الدنانري والنرب والدراهم يف مجيع هذا قال 

 الفيء ذهبا أو ورقا فأدخله بيت املال فحال عليه حول أو كانت ماشية فرعاها الشافعي وإذا مجع الوايل
يف احلمى فحال عليها حول فال زكاة فيها ألن مالكيها ال حيصون وال يعرفون كلهم بأعياهنم وإذا دفع 

منه شيئا إىل رجل استقبل به حوال قال الشافعي ولو عزل منها اخلمس ألهله كان هكذا ألن أهله ال 
حيصون وكذلك مخس اخلمس فإن عزل منها شيئا لصنف من األصناف فدفعه إىل أهله فحال عليه يف 

أيدهم حول قبل أن يقتسموه صدقوه صدقة الواحد ألهنم خلطاء فيه وإن اقتسموه قبل احلول فال زكاة 
  عليهم فيه

 ID ' '   بن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ا :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 

  



ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

ثبوت اهلاء يف للدراوردي وحفص بن غياث    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

ن ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظسقوط املعدود إال من الطريقني اللذي     
  

احلديث   .  
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باب زكاة الفطر    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  

ا من شعري على كل حر وعبد وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر أو صاع
ذكر وأنثى من املسلمني أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن جعفر بن 
حممد عن أبيه أن رسول صلى اهلل عليه وسلم فرض زكاة الفطر على احلر والعبد والذكر واألنثى ممن 

نا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبداهلل بن ميونون أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخرب



سعد بن أ ي سرح أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من 
شعري أو صاعا من متر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وهبذا كله نأخذ 

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يفرضها إال على املسلمني وذلك ويف حديث نافع داللة على أن رس
موافقة لكتاب اهلل عز وجل فإنه جعل الزكاة للمسلمني طهورا والطهور ال يكون إال للمسلمني ويف 

حديث جعفر داللة على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فرضها على املرء يف نفسه ومن ميون قال الشافعي 
اللة سنة حبديث جعفر إذ فرضها رسول صلى اهلل عليه وسلم على احلر والعبد والعبد ويف حديث نافع د

ال مال له وبني أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا فرضها على سيده وما ال اختالف فيه أن على 
ال السيد يف عبده وأمته زكاة الفطر ومها ممن ميون قال الشافعي فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حىت 
يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه وذلك من جربناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمىن 

الفقراء وآبائه وأمهاته الزمين الفقراء وزوجته وخادم هلا فإن كان هلا أكثر من خادم مل يلزمه أن يزكى 
ي وعليه زكاة الفطر يف رقيقة زكاة الفطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها قال الشافع

احلضور والغيب رجا رجعتهم أو مل يرج إذا عرف حياهتم ألن كال يف ملكه وكذلك أمهات أوالده 
واملعتقون إىل أجل من رقيقه ومن رهن من رقيقه ألن كل هؤالء يف ملكه وإن كان فيمن ميون كافر مل 

ي ورقيق رقيقه رقيقه فعليه أن يزكى عنهم قال يلزمه زكاة الفطر عنه ألنه ال يطهر بالزكاة قال الشافع
 الشافعي فإن كان ولده يف واليته هلم أموال فعليه أن خيرج من أمواهلم عنهم زكاة الفطر إال 
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أن يتطوع فيخرجها من ماله عنهم فتجزى عنهم فإذا تطوع حر ممن ميون الرجل فأخرج زكاة الفطر   
أو ابن له أو أب أو أم أجزأ عنهم ومل يكن عليه أن خيرج زكاة الفطر عنهم  عن نفسه أو امرأته كانت

ثانية فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر قال ومن قلت جيب 
عليه أن يزكى عنه زكاة الفطر فإذا ولد له ولد أو كان أحد يف ملكه أو عياله يف شيء من هنار آخر يوم 

شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هالل شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه وإن مات من ليلته وإذا  من



غابت الشمس من ليلة الفطر مث ولد بينهم أو صار واحد منهم يف عياله مل جتب عليه زكاة الفطر يف 
وبني رجل عامه ذلك عنه وكان يف سقوط زكاة الفطر عنه كاملال ميلكه بعد احلول وإن كان عبد بينه 

فعلى كل واحد منهما أن يزكى عنه من زكاة الفطر بقدر ما ميلك منه قال الشافعي وإن باع عبدا على 
أن له اخليار فأهل هالل شوال ومل خيتر إنفاذ البيع مث أنفذه فزكاة الفطر على البائع قال الربيع وكذلك 

بد يف يد املشتري فاختار املشتري والبائع لو باعه على أن البائع واملشتري باخليار فأهل هالل شوال والع
إجازة البيع أو رده فهما سواء وزكاة الفطر على البائع قال الشافعي ولو باع رجل رجال عبدا على أن 

املشتري باخليار فأهل هالل شوال قبل أن خيتار الرد أو األخذ كانت زكاة الفطر على املشتري وإن 
اهلالل وسواء كان العبد املبيع يف يد املشتري أو البائع إمنا أنظر إىل من اختار رد البيع إال أن خيتاره قبل 

ميلكه فأجعل زكاة الفطر عليه قال ولو غصب رجل عبد رجل كانت زكاة الفطر يف العبد على مالكه 
وكذلك لو استأجره وشرط على املستأجر نفقته قال الشافعي ويؤدي زكاة الفطر عن رقيقه الذي 

ويؤدي عنهم زكاة التجارة معا وعن رقيقه للخدمة وغريها وجيمع ما ميلك من خدم اشترى للتجارة 
قال الشافعي وإن وهب رجل لرجل عبدا يف شهر رمضان فلم يقبضه املوهوب له حىت أهل شوال وقفنا 
زكاة الفطر فإن أقبضه إياه فزكاة الفطر على املوهوب له وإن مل يقبضه فالزكاة على الواهب ولو قبضه 

ل الليل مث غابت الشمس وهو يف ملكه مقبوضا له كانت عليه فيه زكاة الفطر ولو رده من ساعته قال قب
وكذلك كل ما ملك به رجل رجال عبدا أو أمة قال الشافعي وإذا أعتق رجل نصف عبد بينه وبني 

 رجل ومل يكن موسرا فبقى نصفه رقيقا 
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لفطر وإن كان للعبد ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه ويؤدي لرجل فعليه يف نصفه نصف زكاة ا  
النصف عن نفسه فعليه أداء زكاة النصف عن نفسه ألنه مالك ما اكتسب يف يومه قال الشافعي وإذا 
دفع الرجل إىل الرجل ماال قراضا فاشترى به رقيقا فأهل شوال قبل أن يباعوا فزكاهتم على رب املال 

جل له رقيق فورثه ورثته قبل هالل شوال مث أهل هالل شوال ومل خيرج الرقيق قال الشافعي ولو مات ر



من أيديهم فعلهيم فيه زكاة الفطر بقدر مواريثهم منه قال الشافعي ولو أراد بعضهم أن يدع نصيبه من 
مرياثه لزمه زكاة الفطر فيه ألنه قد لزمه ملكه له بكل حال ولو أنه مات حني أهل هالل شوال وورثه 

رثته كانت زكاة الفطر عنه وعمن ميلك يف ماله مبداة على الدين وغريه من املرياث والوصايا قال و
الشافعي ولو مات رجل فأوصى لرجل بعبد أو بعبيد فإن كان موته بعد هالل شوال فزكاة الفطر عن 

مل يعلمها حىت  الرقيق يف ماله وإن كان موته قبل شوال فلم يرد الرجل الوصية ومل يقبلها أو علمها أو
أهل شوال فصدقة الفطر عنهم موقوفة فإذا أجاز املوصى له قبول الوصية فهى عليه ألهنم خارجون من 

ملك امليت وإن ورثته غري مالكني هلم فإن اختار رد الوصية فليست عليه صدقة الفطر عنهم وعلى الورثة 
وصى له قال الشافعي ولو مات املوصى إخراج الزكاة عنهم ألهنم كانوا موقوفني على ملكهم أو ملك امل

له هبم قبل أن خيتار قبوهلم أو ردهم قام ورثته مقامه يف اختيار قبوهلم أو ردهم فإن قبلوهم فزكاة الفطر 
عنهم يف مال أبيهم ألهنم مبلكه ملكوهم إال أن يتطوعوا هبا من أمواهلم قال الشافعي وهذا إذا أخرجوا 

صية فإن مل خيرجوا من الثلث فهم شركاء الورثة فيهم وزكاة الفطر بينهم من الثلث وقبل املوصى له الو
على قدر مرياث الورثة ووصية أهل الوصايا قال الشافعي ولو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته آلخر 
حياته أو وقتا فقبال كانت صدقة الفطر على مالك الرقبة ولو مل يقبل كانت صدقة الفطر على الورثة 

ن رقبته قال الشافعي ولو مات رجل وعليه دين وترك رقيقا فإن زكاة الفطر يف ماله عنهم ألهنم ميلكو
فإن مات قبل شوال زكى عنهم الورثة ألهنم يف ملكهم حىت خيرجوا بأن يباعوا باملوت أو الدين و هؤالء 

وصى خيالفون العبيد يوصى هبم العبيد يوصى هبم خارجون بأعياهنم من ماله إذا قبل الوصية امل  
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له وهؤالء إن شاء الورثة مل خيرجوا من ماله حبال إذا أدوا الدين فإن كان لرجل مكاتب كاتبه كتابة   
فاسدة فهو مثل رقيقه يؤدي عنه زكاة الفطر وإن كانت كتابته صحيحة فليست عليه زكاة الفطر ألنه 

ه غري تام امللك على ماله وإن كانت لرجل أم ولد ممنوع من ماله وبيعه وال على املكاتب زكاة الفطر ألن
أو مدبرة فعليه زكاة الفطر فيهما معا ألنه مالك هلما قال الشافعي ويؤدي ويل املعتوه والصيب عنهما 



زكاة الفطر وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي قال الشافعي وال يقف الرجل عن زكاة عبده الغائب عنه 
يعلم موته قبل هالل شوال فإن فعل فعلم أنه مات قبل شوال مل يؤد عنه  وإن كان منقطع اخلرب عنه حىت

زكاة الفطر وإن مل يستيقن أدى عنه قال الشافعي وإذا غاب الرجل عن بلد الرجل مل يعرف موته وال 
حياته يف ساعة زكاة الفطر فليؤد عنه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن 

مر أنه كان خيرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيرب قال الشافعي وكل من دخل ابن ع
عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه وإن 

يومه  مل يكن عنده إال ما يؤدى عن بعضهم أداها عن بعض وإن مل يكن عنده سوى مؤنته ومؤنتهم
فليس عليه وال على من يقوت عنه زكاة الفطر قال الشافعي فإن كان أخد ممن يقوت واجدا لزكاة 

الفطر مل أرخص له أن يدع أداءها عن نفسه وال يبني يل أن جتب عليه ألهنا مفروضة على غريه فيه قال 
دقات املفروضات الشافعي وال بأس أن يؤدي زكاة الفطر ويأخذها إذا كان حمتاجا وغريها من الص

  وغريها وكل مسلم يف الزكاة سواء
 ID ' '   يتربصن ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل

 بأنفسهن أربعة 
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

غريها فال وجه إال مطابقة  هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
نهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثام    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
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باب زكاة الفطر الثاين    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي أخربنا مالك بن أنس عن نانع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  

 وسلم فرض زكاة الفطر من شهر رمضان على الناس صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر
وعبد ذكر وأنثى من املسلمني قال الشافعي رمحه اهلل ال زكاة فطر إال على مسلم وعلى الرجل أن يزكى 

عن كل أحد لزمه مؤنته صغارا أو كبارا قال الشافعي ويلزمه نفقة امرأته وخادم هلا ال أكثر منها ويلزم 
و غيبا كانوا للتجارة أو خلدمة امرأته تأدية الزكاة عمن بقى من رقيقها ويلزم من كان له رقيق حضورا أ

رجا رجوعهم أو مل يرجه إذا عرف حياهتم أن يزكى عنهم وكذلك يزكى عن رقيق رقيقه ويزكى عن 
أمهات األوالد واملعتقني إىل أجل وال زكاة على أحد يف عبد كافر وال أمة كافرة ومن قلت جتب عليه 

من هنار آخر يوم من شهر رمضان فغابت  زكاة الفطر فإذا ولد أو كان يف ملكه أو عياله يف شيء
الشمس ليلة هالل شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه وإن مات من ليلته وإذا غابت الشمس يف آخر 

يوم من شهر رمضان مث ولد له أو صار أحد يف عياله مل جتب عليه زكاة الفطر وذلك كمال ميلكه بعد 
ل وهو عنده وإذا اشترى رجل عبدا على أن املشترى احلول وإمنا جتب إذا كان عنده قبل أن حيل مث ح

باخليار فأهل شوال قبل أن خيتار الرد أو األخذ فاختار الرد أو األخذ فالزكاة على املشتري ألنه إذا 
وجب بيعه ومل يكن اخليار إال له فالبيع له وإن اختار رده بالشرط فهو كمختار رده بالعيب وسواء كان 

شتري أو البائع إمنا أنظر إىل من ميلكه فأجعل زكاة الفطر عليه ولو غصب رجل عبدا العبد املبيع يف يد امل
كانت زكاة الفطر على مالكه ولو استأجر رجل عبدا وشرط عليه نفقته كانت زكاةالفطر على سيد 

العبد وإن وهب رجل لرجل عبدا يف شهر رمضان فلم يقبضه املوهوب له حىت أهل شوال وقفنا زكاة 
إن أقبضه إياه زكاه املوهب له وإن مل يقبضه زكاه الواهب وإن قبضه قبل الليل مث غابت الشمس الفطر ف

فرده فعلى املوهب له زكاة الفطر وكذلك كل ما ملك به رجل رجال عبدا أو أمة ولو مات رجل وله 
كاة الفطر رقيق فورثه ورثته قبل هالل شوال مث أهل شوال ومل خيرج الرقيق من أيديهم فعليهم فيهم ز



بقدر مواريثهم ولو أراد أحدهم أن يدع نصيبه من مرياثه بعد ما أهل شوال فعليه زكاة الفطر ألن امللك 
 لزمه بكل حال وإذا كان العبد بعضه حر وبعضه رقيق أدى الذي له فيه امللك بقدر ما 
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كان له ما يقوته يوم الفطر وليلته وإن  ميلك وعلى العبد أن يؤدي ما بقى وللعبد ما كسب يف يومه إن  
مل يكن له فضل ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه فال شيء عليه وإذا اشترى املقارض رقيقا فأهل شوال 

وهم عنده فعلى رب املال زكاهتم وإذا مات الرجل حني أهل شوال فالزكاة عليه يف ماله مبداة على 
ون من املسلمني الذين تلزمه النفقة عليهم ولو مات رجل الدين والوصايا خيرج عنه وعمن ميلك ومي

وأوصى لرجل بعبد فإن كان موته بعد هالل شوال وخرج من الثلث فالزكاة على السيد يف ماله وإن 
مات قبل هالل شوال فالزكاة على املوصى له إن قبل الوصية وإن مل يقبلها أو علمها أو مل يعلمها 

ذه فالزكاة عليه وإن رده فعلى الورثة إخراج الزكاة عن العبد وإن مل خيرج فالزكاة موقوفة فإن اختار أخ
من الثلث فهو شريك للورثة إن قبل الوصية والزكاة عليهم كهي على الشركاء وإن مات املوصى له قبل 

و أن خيتار قبوهلم أو ردهم فورثته يقومون مقامه فإن اختاروا قبوله فعليهم زكاة الفطر يف مال أبيهم ول
أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته آلخر حياة املوصى له فزكاة الفطر على مالك الرقبة ولو مل يقبل 

املوصى به بالرقبة كانت زكاة الفطر على الورثة قال الشافعي وإن مات رجل وله رقيق وعليه دين بعد 
رثة ألهنم يف ملكهم هالل شوال فالزكاة عليه يف ماله عنه وعنهم وإن مات قبل اهلالل فالزكاة على الو

حىت خيرجوا يف الدين وال يؤدي الرجل عن مكاتبه إذا كانت كتابته صحيحة وال على املكاتب أن 
يؤدي عن نفسه فإن كانت كتابته فاسدة فهو مثل رقيقه فيؤدي عنه زكاة الفطر قال الشافعي ويؤدي 

من دخل عليه هالل شوال  ويل الصيب واملعتوه عنهما وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح وكل
وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدى به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه وعنهم فإن مل 
يكن عنده إال ما يؤدي به زكاة الفطر عنه أو عن بعضهم أداها فإن مل يكن عنده إال قوته وقوهتم فال 

ى عن نفسه إذا مل يؤد عنه وال يتبني يل أن شيء عليه فإن كان فيهم واجد للفضل عن قوت يومه أد



جتب عليه ألهنا مفروضة على غريه فيه وال بأس أن يؤدي الرجل زكاة الفطر ويأخذها وغريها من 
الصدقات املفروضات والتطوع وكل مسلم يف الزكاة سواء وليس على أحد ال شيء عنده أن يستسلف 

ل شوال مل جيب عليه أن يؤدي ألن وقتها قد زال زكاة الفطر وإن وجد من يسلفه ولو أيسر بعد هال
وهو غري واجد ولو أخرجها كان أحب إىل قال الشافعي وإذا باع الرجل عبدا بيعا فاسدا فزكاة الفطر 

 على البائع ألنه مل خيرج من ملكه 
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أمته عبدا فعليه أن  وكذلك لو رهنه رهنا فاسدا أو صحيحا فزكاة الفطر على مالكه وإذا زوج الرجل  
يؤدي عنها زكاة الفطر وكذلك املكاتب فإن زوجها حرا فعلى احلر الزكاة إذا خلى بينه وبينها فإن مل 

خيل بينه وبينها فعلى السيد الزكاة فإن كان الزوج احلر معسرا فعلى سيد األمة الزكاة وإذا وهب الرجل 
يتبني أن جتب الزكاة على أبيه ألن مؤنته ليست عليه  لولده الصغري أمة أو عبدا وال مال لولده غريه فال

إال أن يكون مرضعا أو من ال غىن بالصغري عنه فيلزم أباه نفقتهم والزكاة عنهم وإن حبسهم أبوه خلدمة 
نفسه فقد أساء وال يتبني أن عليه زكاة الفطر فيهم ألهنم ليسوا ممن تلزمه النفقة عليهم فإن كان البنه 

رقيق ابنه وإن استأجر البنه مرضعا فليس على أبيه زكاة الفطر عنها وليس لغري ويل  مال أدى منه عن
 الصيب أن خيرج عنه زكاة فطر وإن أخرجها بغري أمر حاكم ضمن 

باب مكيلة زكاة الفطر    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  

لم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر أو صاعا من شعري أخربنا الربيع قال أخربنا وس
الشافعي قال أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبداهلل بن سعد بن أ ي سرح أنه مسع أبا 

ر أو صاعا سعيد اخلدري يقول كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو صاعا من مت
من زبيب أو صاعا من أقط أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا أنس بن عياض عن داود بن 

قيس مسع عياض بن عبداهلل ابن سعد يقول إن أبا سعيد اخلدري يقول كنا خنرج يف زمان النيب صلى اهلل 



من متر أو صاعا من شعري فلم عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا 
نزل خنرح ذلك حىت قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إين 

أرى مدين من مسراء الشام تعدل صاعا من متر فأخذ الناس بذلك قال الشافعي وال خيرج من احلنطة يف 
 صلى اهلل عليه وسلم التمر والشعري وال أرى صدقة الفطر إال صاع قال الشافعي والثابت عن رسول اهلل

أبا سعيد اخلدري عزا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فرضه إمنا عزا أهنم كانوا خيرجونه قال الشافعي ويف 
سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن زكاة الفطر مما يقتات الرجل ومما فيه زكاة قال وأي قوت كان 

زكاة الفطر وإن وجد من يسلفه فإذا أفلس األغلب على رجل أدى منه   
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ليس عليه زكاة الفطر فلو أيسر من يومه أو من بعده مل جيب عليه إخراجها من وقتها ألنه وقتها كان   
وليست عيه ولو أخرجها كان أحب إىل له قال الشافعي وإذا باع الرجل العبد بيعا فاسدا فزكاة الفطر 

مل خيرجه من ملكه وكذلك لو رهنه رجال أوغصبه إياه رجل فزكاة الفطر عليه ألنه يف  على البائع ألنه
ملكه قال الشافعي وهكذا لو باع عبدا باخليار فأهل شوال قبل أن خيتار إنفاذ البيع مث أنفذه كانت زكاة 

إن اختاره الفطر على املشتري ألنه ملكه بالعقد األول وإن كان اخليار للمشتري وقفت زكاة الفطر ف
فهو على املشتري وإن رده فهو على البائع قال أبو حممد وفيه قول آخر أن زكاة الفطر قال الشافعي 
وإذا زوج الرجل أمته العبد فعليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر وكذلك املكاتب فإن زوجها حرا فعلى 

ا ولو زوجها حرا فلم يدخلها احلر أداء زكاة الفطر عنها وإن كان حمتاجا فعلى سيدها زكاة الفطر عنه
عليه أو منعها منه فزكاة الفطر على السيد وإذا وهب الرجل لولده الصغري عبدا أو أمة وال مال للصغري 

فال يبني أن على أبيه فيهم زكاة الفطر وليسوا ممن مؤنته عليه إال أن تكون مرضعا أو ممن ال غىن للصغري 
هم قال فإن حبسهم أبوه خلدمة نفسه فقد أساء وال يبني أن عليه عنه فتلزم أباه نفقتهم وزكاة الفطر عن

فيهم صدقة الفطر ألهنم ليسوا ممن تلزمه نفقتهم بكل حال إمنا تلزمه باحلبس هلم وإن استأجر البنه 
مرضعا فليس عليه فيها زكاة الفطر وال يكون ملن ليس بويل أن خيرج من ماله زكاة الفطر وإن أخرجها 



بغري أمر حاكم ضمن ويرفع ذلك إىل احلاكم حىت يأمر من خيرجها عنه إن كانت احلنطة  أو زكاة غريها
أو الذرة أو العلس أو الشعري أو التمر أو الزبيب وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع النيب صلى اهلل عليه 

وسلم ليس له عندي أن ينقص من ذلك شيئا وال تقوم الزكاة ولو قومت كان لو أدى صاع زبيب 
ضروع أدى مثان آصع حنطة قال الشافعي وال يؤدى من احلب غري احلب نفسه وال يؤدي دقيقا وال 

سويقا وال قيمته وأحب ألهل البادية أن ال يؤدوا أقطا ألنه إن كان هلم قوتا فأدوا من قوت فالفث قوت 
هبم ألهنم يقتاتون  وكذلك لو يقتاتون احلنظل والذي ال شك فيه أن يتكلفوا أداء قوت أقرب أهل البلدان

من مثرة ال زكاة فيها فيؤدون من مثرة فيها زكاة صاع عن كل إنسان وأهل البادية والقرية يف هذا سواء 
ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل خيص أحدا من املسلمني دون أحد ولو أدوا أقطا مل ينب يل أن أرى 

كاة غري األقط فعليهم اإلعادة عليهم إعادة وما أدوا أو غريهم من قوت ليس يف أصله ز  
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قال الشافعي وال أعلم من يقتات القطنية وإن مل تكن تقتات فال جتزي زكاة وإن كان قوم يقتاتوهنا   
أجزأت عنهم زكاة ألن يف أصلها الزكاة قال وال جيوز أن خيرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف 

ز أن خيرج زكاة واحدة إال من صنف واحد وجيوز إذا كان صاع شعري وإن كان قوته الشعري وال جيو
قوته الشعري أن خيرج عن واحد وأكثر شعريا وعن واحد وأكثر حنطة ألهنا أفضل كما جيوز أن يعطى يف 

الصدقة السن اليت هي أعلى وال يقال جاء بعدل من شعري إمنا يقال له أن يؤدي شعريا إذا كان قوته ال 
ون حنطة وإن كان قوته حنطة فأراد أن خيرج شعريا مل يكن له ألنه أدىن مما يقتات بأن الزكاة يف شعري د

كما ال يكون له أن خيرج مترا رديئا ومترا طيبا وال سنا دون سن وجبت عليه وله أن خيرج نصف صاع 
متر رديء إن كان قوته وإن تكلف نصف صاع جيد فأخرجه معه أجزأه ألن هذا صنف واحد واحلنطة 

 صنفان فال جيوز أن يضم صنفا إىل غريه يف الزكاة وإذا كانت له حنطة أخرج من أيها شاء والشعري
زكاة الفطر قال الشافعي وإذا كان له متر أخرج من وسطه الذي جتب فيه الزكاة فإن أخرج من أعاله 



خيرجه إال  كان أحب إىل وال يكون له أن خيرج من متر وال حنطة وال غريها إذا كان مسوسا أو معيبا ال
  ساملا وجيوز له أن خيرجه قدميا سامال ما مل يتغري طعمه أو لونه فيكون ذلك عيبا فيه

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  
آلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف ا (وكنتم أزواجا ثالثة)    

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) : عليه وسلموقال النووي يف قوله صلى اهلل  
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
حم قوقحال عيمج سومزوكل ةظوف .  

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

رب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن الع    
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باب مكيلة زكاة الفطر الثاين    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض ابن عبداهلل بن سعد أنه مسع أبو  

و صاعا من شعري أو صاعا سعيد اخلدري يقول كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من متر أ
من زبيب أو صاعا من أقط وأخربنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه مسع عياض بن عبداهلل بن سعد 

يقول إن أبا سعيد اخلدري قال كنا خنرج يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا 
فلم نزل خنرجه كذلك حىت قدم معاوية  من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من متر أو صاعا من شعري

حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إين أرى املدين من مسراء الشام تعدل 
صاعا من متر فأخذ الناس بذلك قال الشافعي ويؤدى الرجل من أي قوت كان األغلب عليه من احلنطة 

زبيب وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع رسول اهلل صلى اهلل أو الذرة أو العلس أو الشعري أو التمر أو ال
عليه وسلم وال يؤدي ما خيرجه من احلب ال يؤدي إال احلب نفسه ال يؤدي سويقا وال دقيقا وال يؤدي 

قيمته وال يؤدي أهل البادية من شيء يقتاتونه من الفث واحلنظل وغريه أو مثرة ال جتوز يف الزكاة 
وت أقرب البالد إليهم ممن يقتات احلنطة والذرة والعلس والشعري والتمر ويكلفون أن يؤدوا من ق

والزبيب ال غريه وإن أدوا أقطا أجزأ عنهم وما أدوا أو غريهم من شيء ليس يف أصله الزكاة غري األقط 
ة أعادوا قال الشافعي وال أعلم أحدا يقتات القطنية فإن كان أحد يقتاهتا أجزأت عنه ألن يف أصلها الزكا

وإن مل يقتتها مل جتز عنه وال جيوز أن خيرج رجل نصف صاع حنطة ونصفها شعريا وإن كان قوته 
الشعري ال جيوز أن خيرج زكاة إال من صنف واحد وجيوز أن خيرج عن نفسه وعن بعض من ميون حنطة 

ة فأردا وخيرج عن بعض من ميون شعريا كما جيوز أن يعطى يف الصدقة السن األعلى وإن كان قوته حنط
أن يؤدي شعريا مل يكن له ألنه أدىن مما يقوت وال يكون له أن خيرج مترا طيبا ومترا رديئا وال شيئا دون 



شيء وجب عليه وإن أخرج مترا رديئا وهو قوته أجزأه وإن كان له متر أخرج من وسطه الزكاة فال 
  جيوز أن خيرج من متر أو حنطة وال غريمها إذا كان

 ID ' '   فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم يتوقف جواز الوجهني قد ثبت من  :
 كالم سيبويه كما 
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باب ضيعة زكاة الفطر قبل    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي ومن أخرج زكاة الفطر عند حملها أو قبله أو بعده ليقسمها فضاعت  

خيرجها حىت يقسمها أو يدفعها إىل الوايل وكذلك كل حق منه وكان ممن جيد زكاة الفطر فعليه أن 
وجب عليه فال يربئه منه إال أداؤه ما كان من أهل األداء الذين جيب عليهم قال الشافعي وتقسم زكاة 
الفطر على من تقسم عليه زكاة املال ال جيزيء فيها غري ذلك فإن توالها رجل قسمها على ستة أسهم 

املؤلفة ساقطان قال ويسقط سهم العاملني ألنه توالها بنفسه فليس له أن يأخذ ألن سهم العاملني وسهم 
عليه أجرا ويقسمها على الفقراء واملساكني ويف الرقاب وهم املكاتبون والغارمني ويف سبيل اهلل وابن 

السبيل فأي صنف من هؤالء مل جيده فعليه ضمان حقه منها قال الشافعي ويعطى الرجل زكاة ماله ذوي 
رمحه إذا كانوا من أهلها وأقرهبم به أحبهم إىل أن يعطيه إياها اذا كان ممن ال تلزمه نفقته بكل حال ولو 
أنفق عليه متطوعا أعطاه منها ألنه متطوع بنفقته ال أهنا الزمة له قال الشافعي وأختار قسم زكاة الفطر 

شافعي قال أخربنا عبداهلل بن املؤمل بنفسي على طرحها عند من جتمع عنده أخربنا الربيع قال أخربنا ال
قال مسعت ابن أ ي مليكة ورجل يقول له إن عطاء أمرين أن أطرح زكاة الفطر يف املسجد فقال ابن أ ي 

مليكة أفتاك العلج بغري رأيه اقسمها فإمنا يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء أخربنا الربيع قال أخربنا 
ن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سامل بن عبداهلل عن الزكاة فقال الشافعي قال أخربنا أنس بن عياض ع

أعطها أنت فقلت أمل يكن ابن عمر يقول ادفعها إىل السلطان قال بلي ولكين ال أرى أن تدفعها إىل 



السلطان أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع أن عبداهلل بن عمر كان يبعث 
ليت جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثةبزكاة الفطر ا   

 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
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باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاين    
قال الشافعي فمن أخرج زكاة الفطر عند حملها أو قبله أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن جيد  

أو يدفعها إىل الوايل كذلك كل حق وجب عليه فال يربأ منه إال بأدائه  فعليه أن خيرجها حىت يقسمها
وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة املال ال جيزيء فيها غري ذلك وإذا توالها الرجل فقسمها 
قسمها على ستة أسهم ألن سهم العاملني واملؤلفة قلوهبم ساقطان ويقسمها على الفقراء واملساكني ويف 

ب وهم املكاتبون والغارمني ويف سبيل اهلل وابن السبيل فأي صنف من هؤالء مل يعطه وهو جيده الرقا
فعليه ضمان حقه منها وللرجل إذا أخرج زكاة الفطر أن يعطيها ذوي رمحه إذا كانوا من أهلها وأقرهبم 

حها عند من به أحقهم أن يعطيه إذا كانوا ممن ال تلزمه نفقتهم وقسم الرجل زكاة الفطر حسن وطر
جتمع عنده جيزئه إن شاء اهلل كان ابن عمر وعطاء بن أ ي رباح يدفعاهنا إىل الذي جتمع عنده قال الربيع 
سئل الشافعي عن زكاة الفطر فقال تليها أنت بيديك أحب إىل من أن تطرحها من قبل أنك على يقني 

  إذا أعطيتها بنفسك وأنت إذا طرحتها مل تتيقن أهنا وضعت يف حقها



باب الرجل خيتلف قوته    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا كان الرجل يقتات حبوبا خمتلفة شعريا وحنطة ومترا وزبيبا  

فاالختيار له أن خيرج زكاة الفطر من احلنطة ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء اهلل تعاىل قال فإن كان 
شعريا كرهت له ذلك وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرجه يقتات حنطة فأراد أن خيرج زبيبا أو مترا أو 

حنطة ألن األغلب من القوت كان يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم باملدينة التمر وكان من يقتات 
الشعري قليال ولعله مل يكن هبا أحد يقتات حنطة ولعل احلنطة كانت هبا شبيها بالطرفة ففرض النيب صلى 

م زكاة الفطر من قوهتم وال أحب إذا اقتات رجل حنطة أن خيرج غريها وأحب اهلل عليه وسلم أن عليه
لو اقتات شعريا أن خيرج حنطة ألهنا أفضل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع 

فعي أن عبداهلل بن عمر كان ال خيرج يف زكاة الفطر إال التمر إال مرة واحدة فإنه أخرج شعريا قال الشا
وأحسب نافعا كان مع عبداهلل بن عمر وهو يقتات احلنطة وأحب إىل ما وصفت من إخراج احلنطة قال 

 الشافعي وإن اقتات قوم ذرة أو دخنا أو سلتا أو أرزا أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة 
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ض زكاة الفطر من الطعام ومسى فلهم إخراج الزكاة منها ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا فر  
شعريا ومترا فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت فكان ما مسى من القوت ما فيه للزكاة فإذا اقتاتوا طعاما 

فيه الزكاة فأخرجوا منه أجزأ عنهم إن شاء اهلل تعاىل وأحب إىل يف هذا أن خيرجوا حنطة إال أن يقتاتوا 
وا مترا أو شعريا فيخرجوا أيهما اقتات  

باب الرجل خيتلف قوته الثاين    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل إذا كان الرجل يقتات حبوبا شعريا وحنطة وزبيبا ومترا فأحب إىل أن  

يؤدي من احلنطة ومن أيها أخرج أجزأه فإن كان يقتات حنطة فأردا أن خيرج زبيبا أو مترا أو شعريا 
أو دخنا أو أرزا أو سلتا أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة كرهته وأحببت أن يعيد وإن اقتات قوم ذرة 

 فلهم إخراج الزكاة منها وكذلك إن اقتاتوا القطنية 



باب من أعسر بزكاة الفطر    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال ومن أهل عليه شوال وهو معسر بزكاة الفطر مث أيسر من يوم  

طر وأحب إىل أن يؤدي زكاة الفطر مىت أيسر يف شهرها أو غريه قال الفطر أو بعده فليس عليه زكاة الف
وإمنا قلت وقت زكاة الفطر هالل شوال ألنه خروج الصوم ودخول أول شهور الفطر كما لو كان 

لرجل على رجل حق يف انسالخ شهر رمضان حل إذا رأي هالل شوال ال إذا طلع الفجر من ليلة هالل 
م من شوال بعد يوم وعشر وأكثر ما مل ينسلخ شوال قال الشافعي رمحه شوال ولو جاز هذا يف كل يو

اهلل تعاىل وال بأس أن يؤدي زكاة الفطر ويأخذها إذا كان حمتاجا وغريها من الصدقات املفروضات 
وغريها وكل مسلم يف الزكاة سواء قال الشافعي وليس على من ال عرض له وال نقد وال جيد قوت يومه 

أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال فرض اهلل عز وجل الزكاة يف غري  أن يستسلف زكاة
موضع من كتابه قد كتبناه يف آخر الزكاة فقال يف غري آية من كتابه أقيموا الصالة وآتوا الزكاة يعين 

هبا اآلية  أعطوا الزكاة وقال عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم
قال الشافعي ففرض اهلل عز وجل على من له مال جتب فيه الزكاة أن يؤدى الزكاة إىل من جعلت له 

 وفرض على من وىل األمر أن يؤديها إىل الوايل إذا مل يؤدها وعلى الوايل إذا أداها أن ال 
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مما أحكم اهلل عز وجل وفرضه يف كتابه  يأخذها منه ألنه مساها زكاة واحدة ال زكاتني وفرض الزكاة  
مث على لسانه نبيه صلى اهلل عليه وسلم وبني يف أي املال الزكاة ويف أي املال تسقط وكم الوقت الذي 
إذا بلغه املال حلت فيه الزكاة وإذا مل يبلغه مل تكن فيه زكاة ومواقيت الزكاة وما قدرها فمنها مخس 

ربع عشر ومنها بعدد خيتلف قال الشافعي وهذا من بيان املوضع ومنها عشر ومنها نصف عشر ومنها 
الذي وضع اهلل به نبيه صلى اهلل عليه وسلم من اإلبانة عنه قال وكل ما وجب على مسلم يف ماله بال 

جناية جناها أو جناها من يكون عليه العقل وال تطوع تطوع به وال شيء أوجبه هو يف ماله فهو زكاة 
مها هلا اسم فإذا وىل الرجل صدقة ماله أو وىل ذلك الوايل فعلى كل واحد منهما أن والزكاة صدقة كال



يقسمها حيث قسمها اهلل ليس له كتاب قسم الصدقات قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل إمنا 
ابن الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهلل و

السبيل فأحكم اهلل عز وجل فرض الصدقات يف كتابه مث أكدها فقال فريضة من اهلل قال وليس ألحد أن 
يقسمها على غري ما قسمها اهلل عز وجل عليه ذلك ما كانت األصناف موجودة ألنه إمنا يعطى من 

دان واألقربون وجد كقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوال
وكقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم وكقوله وهلن الربع مما تركتم ومقعول عن اهلل عز وجل أنه فرض 

هذا ملن كان موجودا يوم ميوت امليت وكان معقوال عنه أن هذه السهمان ملن كان موجودا يوم تؤخذ 
هم من أهل هذه السهمان الصدقة وتقسم قال وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم يف دار

ومل خترج من جرياهنم إىل أحد حىت ال يبقى منهم أحد يستحقها أخربنا مطرف عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن معاذ بن جبل أنه قضى أميا رجل انتقل من خمالف عشريته فعشره وصدقته إىل خمالف 

جريان املال ومل جيعلها على عشريته قال الشافعي وهو ما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إىل 
جريان مالك املال إذا ما نأى عن موضع املال أخربنا وكيع ابن اجلراح أو ثقة غريه أو مها عن زكريا بن 
إسحق عن حيىي بن عبداهلل بن صيفي عن أ ي معبد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى 

اليمن فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من اهلل عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل 
 أغنيائهم وترد على 
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فقرائهم قال وهذا مما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إىل جريان املال ومل جيعلها إىل جريان مالك   
سعيد بن أ ي املال إذا نأى عن موضع املال أخربنا الثقة وهو حيىي بن حسان عن الليث بن سعد عن 

سعيد عن شريك بن عبداهلل بن أ ي منر عن أنس بن مالك أن رجال قال يا رسول اله ناشدتك اهلل اهلل 
أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا فقال اللهم نعم قال وال تنقل الصدقة من موضع 

ال الشافعي رمحه اهلل الفقري واهلل حىت ال يبقى فيه أحد يستحق منها شيئا مجاع بيان أهل الصدقات ق



أعلم من ال مال له وال حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غري زمن سائال كان أو متعففا واملسكني من له 
مال أو حرفة ال تقع منه موقعا وال تغنيه سائال كان أو غري سائل قال وإذا كان فقريا أو مسكينا فأغناه 

يف واحد من الوجهني شيئا ألنه غين بوجه والعاملون عليها املتولون  وعياله كسبه أو حرفته فال يعطى
لقبضها من أهلها من السعاة ومن أعاهنم من عريف ال يقدر على أخذها إال مبعرفته فأما اخلليفة ووايل 

اإلقليم العظيم الذي توىل أخذها عامل دونه فليس له فيها حق وكذلك من أعان واليا على قبضها ممن به 
 عن معونته فليس له يف سهم العاملني حق وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها الغىن

كانوا أو غرباء إذا ولوها فهم العاملون ويعطى أعوان إدارة واىل الصدقة بقدر معوناهتم عليها ومنفعتهم 
لى اإلسالم فإن قال قائل فيها واملؤلفة قلوهبم من دخل يف اإلسالم وال يعطى من الصدقة مشرك يتألف ع

أعطى النيب صلى اهلل عليه وسلم عام حنني بعض املشركني من املؤلفة فتلك العطايا من الفيء ومن مال 
النيب صلى اهلل عليه وسلم خاصة ال من مال الصدقة ومباح له أن يعطى من ماله وقد خول اهلل تعاىل 

صدقات املسلمني مردودة فيهم كما مسى ال على  املسلمني أموال املشركني ال املشركني أمواهلم وجعل
من خالف دينهم قال والرقاب املكاتبون من جريان الصدقة فإن اتسع هلم السهم أعطوا حىت يعتقوا وإن 

دفع ذلك الوايل إىل من يعتقهم فحسن وإن دفع إليهم أجزأه وإن ضاقت السهمان دفع ذلك إىل 
غارمون صنفان صنف ادانوا يف مصلحتهم أو معروف وغري معصية املكاتبني فاستعانوا هبا يف كتابتهم وال

مث عجزوا عن أداء ذلك يف العرض والنقد فيعطون يف غرمهم لعجزهم فإن كان هلم عروض أو نقد 
يقضون منه ديوهنم فهم أغنياء ال يعطيهم منها شيئا ويقضون من عروضهم أو من نقودهم ديوهنم وإن 

ا يكونون به قضوها فكان قسم الصدقة وهلم م  
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أغنياء مل يعطوا شيئا وإن كان وهم فقراء أو مساكني فسألوا بأي األصناف كانوا أعطوا ألهنم من   
ذلك الصنف ومل يعطوا من صدقة غريه قال وإذا بقى يف أيديهم من أمواهلم ما يكونون به أغنياء وإن 

شيئا ألهنم من أهل الغىن وأهنم قد يربءون من الدين  كان عليهم فيه دين حييط به مل يعطوا من السهمان



فال يعطوا حىت ال يبقى هلم ما يكونون به أغنياء قال وصنف ادانوا يف محاالت وإصالح ذات بني 
ومعروف وهلم عروض حتمل محاالهتم أو عامتها إن بيعت أضر ذلك هبم وإن مل يفتقروا فيعطى هؤالء ما 

اجة من الغارمني حىت يقضوا غرمهم أخربنا سفيان بن عيينة عن يوفر عروضهم كما يعطى أهل احل
هرون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن خمارق اهلاليل قال حتملت حبمالة فأتيت رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم فسألته فقال نؤديها أو خنرجها عنك غدا إذا قدم نعم الصدقة يا قبيصة املسألة 

جل حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يؤديها مث ميسك ورجل أصابته فاقة أو حرمت إال يف ثالث ر
حاجة حىت شهد له أو تكلم ثالثة من ذوي احلجا من قومه أن به حاجة أو فاقة فحلت له املسألة حىت 
يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش مث ميسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حىت يصيب 

قواما من عيش مث ميسك وما سوى ذلك من املسألة فهو سحت قال الشافعي وهبذا  سدادا من عيش أو
نأخذ وهو معىن ما قلت يف الغارمني وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم حتل املسألة يف الفاقة واحلاجة يعين 

من  واهلل أعلم من سهم الفقراء واملساكني ال الغارمني وقوله صلى اهلل عليه وسلم حىت يصيب سدادا
عيش يعين واهلل أعلم أقل من اسم الغىن وبذلك نقول وذلك حني خيرج من الفقر أو املسكنة ويعطى من 

سهم سبيل اهلل جل وعز من غزى من جريان الصدقة فقريا كان أو غنيا وال يعطى منه غريهم إال أن 
دقة الذين يريدون حيتاج إىل الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم املشركني وابن السبيل من جريان الص

السفر يف غري معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إال مبعونة على سفرهم وأما ابن السبيل يقدر على 
بلوغ سفره بال معونة فال يعطي ألنه ممن دخل يف مجلة من ال حتل له الصدقة وليس ممن استثىن أهنا حتل 

م وخمالف للغارم الذي ادان يف منفعة له وخمالف للغازى يف دفع الغازي بالصدقة عن مجاعة أهل اإلسال
أهل اإلسالم وإصالح ذات البني والعامل الغىن بصالح أهل الصدقة وهو خمالف للغىن يهدى له 

املسلمون ألن اهلدية تطوع من املسلمني ال أن الغىن أخذها بسبب الصدقة وهذا يدل على أن الصدقة 
من آل حممد صلى اهلل عليه وسلم وهم أهل  والعطايا غري املفروضة حتل ملن ال حتل له الصدقة  
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اخلمس ومن األغنياء من الناس وغريهم     
باب من طلب من أهل السهمان    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل األغلب من أمور الناس أهنم غري أغنياء حىت يعرف غناهم ومن طلب من  

يعلم منه غريه أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه جريان الصدقة باسم فقر أو مسكنة أعطى ما مل 
عن عبداهلل ابن عدي بن اخليار قال حدثين رجالن أهنما أتيا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسأالنه من 
الصدقة فصعد فيهما النظر وصوب مث قال إن شئتما والحظ فيها لغىن وال لقوى مكتسب قال الشافعي 

يه وسلم جلدا ظاهرا يشبه االكتساب الذي يستغىن به وغاب عنه العلم يف املال رأى النيب صلى اهلل عل
وعلم أن قد يكون اجللد فال يغىن صاحبه مكسبه به إما لكثرة عيال وإما لضعف حرفة فأعلمهما أهنما 
 إن ذكرا أهنما ال غىن هلما مبال وال كسب أعطامها فإن قيل أين أعلمهما قيل حيث قال الحظ فيها لغىن
وال لقوي مكتسب أخربنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن رحيان بن يزيد قال مسعت عبداهلل بن عمرو بن 
العاص يقول ال تصلح الصدقة لغىن وال لذي مرة أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن 

مل عليها أو لغارم أو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال حتل الصدقة إال لغاز يف سبيل اهلل أو لعا
لرجل اشتراها مباله أو لرجل له جار مسكني فتصدق على املسكني فأهدى املسكني للغىن قال الشافعي 

وهبذا قلنا يعطى الغازي والعامل وإن كانا غنيني والغارم يف احلمالة على ما أبان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
منه فيعطى يف غرمه ومن طلب سهم ابن السبيل وذكر وسلم ال غارما غريه إال غارما ال مال له يقضى 

أنه عاجز عن البلد الذي يريد إال باملعونة أعطى على مثل معىن ما قلت من أنه غري قوي حىت تعلم قوته 
باملال ومن طلب بأنه يغزو أعطى غنيا كان أو فقريا ومن طلب بأنه غارم أو عبد بأنه مكاتب مل يعط إال 

ر ألن أصل أمر الناس أهنم غري غارمني حىت يعلم غرمهم والعبيد أهنم غري مكاتبني ببينة تقوم على ما ذك
حىت تعلم كتابتهم ومن طلب بأنه من املؤلفة قلوهبم مل يعط إال ن يعلم ذلك وما وصفته يستحق به أن 

  يعطى من سهم املؤلفة
 ID ' '    وجعل األيام تابعة لليايل عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام

 أجري عليها 
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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باب علم قاسم الصدقة بعد ما أعطى غري ما علم    
يه أن يعطيه بقوله أو بينة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل إذا أعطى الوايل القاسم الصدقة من وصفنا أن عل 

تقوم له مث علم بعد إعطائهم أهنم غري مستحقني ملا أعطاهم نزع ذلك منهم وأعطاه غريهم ممن يستحقه 
قال وإن أفلسوا به أو فاتوه فلم يقدر هلم على مال وال عني فال ضمان على الوايل ألنه أمني ملن يعطيه 

كلف فيه الظاهر مثل احلكم فال يضمن األمرين معا  ويأخذ منه ال لبعضهم دون بعض وإن أخطأ وإمنا
ومىت ما قدر على ما فات من ذلك أو قدر على غريه أغرمهموه قال الشافعي وإن كانوا ماتوا دفعه إىل 
ورثته إن كانوا فقراء أو أغنياء دفعه إليهم ألهنم استحقوه يف اليوم الذي أعطاه غريهم وهم يومئذ من 

لقسم رب املال دون الوايل فعلم أن بعض من أعطاه ليس من أهل السهمان أماما أهله وإن كان املتوىل ا
أعطاهم على مسكنة وفقر وغرم أو ابن سبيل فإذا هم مماليك أو ليسوا على احلال اليت أعطاهم هلا رجع 

إىل عليهم فأخذه منهم فقسمه على أهله فإن ماتوا أو أفلسوا ففيها قوالن أحدمها أن عليه ضمانه وأداءه 
أهله ومن قال هذا قال على صاحب الزكاة أن يوفيها أهلها وال يربئه منها إال أن يدفعها إىل أهلها كما 

ال يربئه ذلك من شيء لزمه فأما الوايل فهو أمني يف أخذها وإعطائها أال ترى أنه ال يضمن صاحب 
ا إليه والقول الثاين أنه ال ضمان على الصدقة الدافع إىل الوايل وأنه يربأ بدفعه إليه الصدقة ألنه أمر بدفعه

صاحب الصدقة إذا قسمها على االجتهاد كما ال يضمن الوايل قال وإن أعطاها رجال على أن يغزو أو 
رجال على أن يسري من بلد إىل بلد فأقاما نزع منهما الذي أعطامها وأعطاه غريمها ممن خيرج إىل مثل 

  خمرجهما
 ID ' '   ادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة مخسا إذ ال ميكن إر

 وجزء منها 
  



فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال   ال يعارض قول سيبويه وهذا إن صح  .صمت مخسة وأنه فصيح :  
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

صيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه ف    
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
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باب مجاع تفريع السهمان    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ينبغي لوايل الصدقة أن يبدأ فيأمر بأن يكتب أهل السهمان ويوضعون  
واضعهم وحيصى كل أهل صنف منهم على حدهتم فيحصى أمساء الفقراء واملساكني ويعرف كم م

خيرجهم من الفقر أو املسكنة إىل أدىن اسم الغين وأمساء الغارمني ومبلغ غرم كل واحد منهم وابن السبيل 
وأمساء  وكم يبلغ كل واحد منهم البلد الذي يريد واملكاتبني وكم يؤدي كل واحد منهم حىت يعتقوا

الغزاة وكم يكفيهم على غاية مغازيهم ويعرف املؤلفة قلوهبم والعاملني عليها وما يستحقون بعملهم حىت 
يكون قبضه الصدقات مع فراغه من معرفة ما وصفت من معرفة أهل السهمان أو بعدها مث جيزيء 

اال كان املال مثانية آالف الصدقة مثانية أجزاء مث يفرقها كما أصف إن شاء اهلل تعاىل وقد مثلت لك مث



فلكل صنف ألف ال خيرج عن صنف منهم من األلف شيء وفيهم أحد يستحقه فأحصينا الفقراء 
فوجدناهم ثالثة واملساكني فوجدناهم مائة والغارمني فوجدناهم عشرة مث ميزنا الفقراء فوجدناهم خيرج 

لفقر بستمائة فأعطينا كل واحد ما خيرجه واحد منهم من الفقر مبائة وآخر من الفقر بثلثمائة وآخر من ا
من الفقر إىل الغىن وميزنا املساكني هكذا فوجدنا األلف خيرج املائة من املسكنة إىل الغىن فأعطينامهوها 

على قدر مسكنتهم كما وصفت يف الفقراء ال على العدد وال وقت فيما يعطى الفقراء واملساكني إىل ما 
ع عليهم اسم أغنياء ال غىن سنة وال وقت ولكن ما يعقل أهنم خارجون به يصريهم إىل أن يكونوا ممن يق

من الفقر أو املسكنة داخلون يف أول منازل الغىن إن أغىن أحدهم درهم مع كسبه أو ماله مل يزد عليه 
وإن مل يغنه األلف أعطيها إذا اتسعت األسهم فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الحظ فيها لغين 

غين إذا كان غنيا باملال وال لقوى مكتسب يعىن واهلل تعاىل أعلم وال فقري استغىن بكسبه ألنه أحد وال
الغناءين ولكنه صلى اهلل عليه وسلم فرق الكالمني الفتراق سبب الغناءين فالغين األول الغين باملال الذي 

ين الغين بالكسب فإن قيل قد ال يضر معه ترك الكسب ويزيد فيه الكسب وهو الغين األعظم والغين الثا
يذهب الكسب باملرض قيل ويذهب املال بالتلف وإمنا ينظر إليه باحلال اليت يكون فيها القسم ال يف حال 

قبلها وال بعدها ألن ما قبلها ماض وما بعدها ال يعرف ما هو كائن فيه وإمنا األحكام على يوم يكون 
ا الغارمني فنظرنا يف غرمهم فوجدنا األلف خترجهم معا فيه القسم والقسم يوم يكون االستحقاق ووجدن

 من الغرم على اختالف ما خيرج كل واحد منهم فأعطيناهم األلف كلها على مثال ما 
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أعطينا الفقراء واملساكني مث فعلنا هذا يف املكاتبني كما فعلناه يف الفقراء واملساكني والغارمني مث نظرنا   
لسبيل فميزناهم ونظرنا البلدان اليت يريدون فإن كانت بعيدة أعطيناهم احلمالن والنفقة وإن يف أبناء ا

كانوا يريدون البداءة فالبداءة وحدها وإن كانوا يريدون البداءة والرجعة فالبداءة والرجعة والنفقة مبلغ 
من أهل صنف من هذا الطعام والشراب والكراء وإن مل يكن هلم ملبس فامللبس بأقل ما يكفي من كان 

وأقصده وإن كان املكان قريبا وابن السبيل ضعيفا فهكذا وإن كان قريبا وابن السبيل قويا فالنفقة دون 



احلمولة إذا كان بالدا ميشي مثلها مأهولة متصلة املياه مأمونة فإن انتاطت مياهها أو أخافت أو أوحشت 
لسهمان قبلهم يعطون على املؤنة ال على العدد أعطوا احلمولة مث صنع هبم فيها كما وصفت يف أهل ا

ويعطى الغزاة احلملوة والرحل والسالح والنفقة والكسوة فإن اتسع املال زيدوا اخليل وإن مل يتسع 
فحملوة األبدان بالكراء ويعطون احلمولة بادئني وراجعني وإن كانوا يريدون املقام أعطوا املؤنة بادئني 

ريدون منه على قدر مغازيهم ومؤناهتم فيها ال على العدد وما أعطوا من هذا وقوة على املقام بقدر ما ي
ففضل يف أيديهم مل يضيق عليهم أن يتمولوه ومل يكن للوايل أخذه منهم بعد أن يغزوا وكذلك ابن 

السبيل قال وال يعطى أحد من املؤلفة قلوهبم على اإلسالم وال إن كان مسلما إال أن ينزل باملسلمني 
ال تكون الطاعة للوايل فيها قائمة وال أهل الصدقة املولني أقوياء على استخراجها إال باملؤلفة هلا  نازلة

وتكون بالد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد أو كثرة األهل أو منعهم من األداء أو يكون قوم ال يوثق بثباهتم 
يبلغ اجتهاده يف حال أن يزيدهم  فيعطون منها الشيء على ما قدر ما يرى اإلمام على اجتهاد اإلمام ال

على سهم املؤلفة وينقصهم منه إن قدر حىت يقوى هبم على أخذ الصدقات من أهلها وقد روى أن 
عدي بن حامت أتى أبا بكر بنحو ثلثمائة بعري صدقة قومه فأعطاه منها ثالثني بعريا وأمره باجلهاد مع 

طاه من سهم املؤلفة إن كان هذا ثابتا فإين ال خالد دفجاهد معه بنحو من ألف رجل ولعل أبا بكر أع
أعرفه من وجه يثبته أهل احلديث وهو من حديث من ينسب إىل بعض أهل العلم بالردة قال ويعطى 

العاملون عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من السفر وقاموا به من الكفاية ال يزادون عليه شيئا 
أغفل ذلك أعطاهم أجر أمثاهلم فإن ترك ذلك مل يسعهم أن  وينبغي للوايل أن يستأجرهم أجرة فإن

يأخذوا إال قدر أجور أمثاهلم وسواء كان ذلك سهما من أسهم العاملني أو سهم العاملني كله إمنا هلم 
فيه أجور أمثاهلم فإن جاوز ذلك سهم العاملني ومل يوجد أحد من أهل األمانة والكفاية يلي إال مبجاوزة 

أن يعطيهم الوايل سهم العاملني رأيت   
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العاملني تاما ويزيدهم قدر أجور أمثاهلم من سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم من الفيء والغنيمة ولو   
أعطاهم من السهمان معه حىت يوفيهم أجور أمثاهلم ما رأيت ذلك واهلل أعلم ضيقا عليه وال على العامل 

ت الصدقة أال ترى أن مال اليتيم يكون باملوضع فيستأجر عليه إذا أن يأخذه ألنه إن مل يأخذه ضاع
خيف ضيعته من حيفظه وإن أتى ذلك على كثري منه وقلما يكون أن يعجز سهم العاملني عن مبلغ أجره 

 العامل وقد يوجد من أهل الصدقة أمني يرضى بسهم العامل وأقل منه فيواله أحب إىل 
باب مجاع بيان قسم السهمان    
قال الشافعي رمحه اهلل ومجاع ما قسمنا على السهمان على استحقاق كل من مسى ال على العدد وال  

على أن يعطى كل صنف سهما وإن مل يعرفوه باحلاجة إليه وال مينعهم أن يستوفوا سهماهنم أن يأخذوا 
ه بالوجهني من غريها إذا فضل عن غريهم ألن اهلل عز وجل أعطى كل صنف منهم سهما موقتا فأعطينا

معا فكان معقوال أن الفقراء واملساكني والغارمني إذا أعطوا حىت خيرجوا من الفقر واملسكنة إىل الغىن 
والغرم إىل أن ال يكونوا غارمني مل يكن هلم يف السهمان شيء وصاروا أغنياء كما مل يكن لألغنياء على 

نة والغرم خيرجهم من معىن أمسائهم االبتداء معهم شيء وكان الذي خيرجهم من اسم الفقر واملسك
وهكذا املكاتبون وكان ابن السبيل والغازي يعطون مما وصفت من كفايتهم مؤنة سبيلهم وغزوهم 
وأجرة الوايل العامل على الصدقة ومل خيرجهم من اسم أن يكونوا بىن سبيل وال غزاة وال عاملني ما 

 دون مجاع االسم وهكذا املؤلفة قلوهبم ال يزول هذا كانوا مسافرين وغزاة وعماال فلم يعطوا إال باملعىن
االسم عنهم ولو أعطى كل صنف من هؤالء كل السهمان قال فهم جيتمعون يف املعاين اليت يعطون هبا 

  وإن تفرقت هبم األمساء
 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  

  
وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   اهلاء يف  سقوط :  مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)

  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :

  



غري صحيح وال فصيح     فضل إتباع رمضان بست من شوال انتهى ما قاله وذكر ذلك يف .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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باب اتساع السهمان حىت تفضل عن بعض أهلها    
ان مثانية آالف قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل فإذا اتسعت السهمان فقد مثلت هلا مثاال كانت السهم 

فوجدنا الفقراء ثالثة خيرجهم من الفقر مائة واملساكني مخسة خيرجهم من املسكنة مائتان والغارمني 
أربعة خيرجهم من الغرم ألف فيفضل عن الفقراء تسعمائة وعن املساكني مثامنائة واستغرق الغارمون 

فضممناها إىل السهمان اخلمسة سهمهم فوقفنا األلف وسبعمائة اليت فضلت عن الفقراء واملساكني 
الباقية سهم الغارمني وسهم املؤلفة وسهم الرقاب وسهم سبيل اهلل وسهم ابن السبيل مث ابتدأنا بالقسم 

بني هؤالء الباقني كابتدائنا لو كانوا هم أهل السهمان ليس ألحد من غري أهل السهمان معهم 
ان منهم فإذا استغىن صنف منهم بأقل من فأعطيناهم سهماهنم والفضل عمن استغىن من أهل السهم

سهمه جعل يف مجلة األصل وهو الثمن وما رد عليهم من الفضل عن أهل السهمان وأرد الفضل عنه 
 على أهل السهمان معا كما أرد عليه وعلى أهل السهمان معه الفضل عن غريه 

باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض    
عاىل فإذا كانت السهمان مثانية آالف فكان كل سهم ألفا فأحصينا الفقراء قال الشافعي رمحه اهلل ت 

فوجدناهم مخسة خيرجهم من الفقر مخسمائة ووجدنا املساكني عشرة خيرجهم من املسكنة مخسمائة 
ووجدنا الغارمني عشرة خيرجهم من الغرم مخسة آالف فسأل الغارمون أن يبدأ بالقسم بينهم فوضى 

م باحلاجة فليس ذلك هلم ويعطى كل صنف منهم سهمه حىت يستغىن عنه فإذا على قدر استحقاقه
استغىن عنه رد على أهل السهمان معه ومل يكن أحد منهم بأحق به من مجيع أهل السهمان مث هكذا 



يصنع يف مجيع أهل السهمان ويف كل صنف منهم سهمه وال يدخل عليه غريه حىت يستغىن مث ال يكون 
نه من أهل السهمان من غريه فإن اختلف غرم الغارمني فكان عدهتم عشرة وغرم أحد أحق بالفضل ع

أحدهم مائة وغرم اآلخر ألف وغرم اآلخر مخسمائة فسألوا أن يعطوا على العدد مل يكن ذلك هلم ومجع 
غرم كل واحد منهم فكان غرمهم عشرة األف وسهمهم ألفا فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا 

ى الذي غرمه مائة عشرة والذي غرمه ألف مائة والذي غرمه مخسمائة مخسني فيكونون قد ما بلغ فيعط
سوى بينهم على قدر غرمهم ال على عددهم وال يزاد عليه فإن فضل فضل عن أحد من أهل السهمان 

 معهم عيد به عليهم وعلى غريهم فأعطى كل واحد منهم ما يصيبه لعشر غرمه فإذا مل تكن 
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رقاب وال مؤلفة وال غارمون ابتدأ القسم على مخسة أسهم ففضت الثمانية أسهم عليهم أمخاسا   
وهكذا كل صنف منهم ال يوجد وكل صنف استغىن عيد بفضله على من معه من أهل السهمان وال 
 خيرح من الصدقة شيء عن بلده الذي أخذت به قل وال كثر حىت ال يبقى واحد من أهل السهمان إال

أعطى حقه ولو فقد أهل السهمان كلهم إال الفقراء والعاملني قسمت الثمانية عليهم حىت يوىف الفقراء ما 
 خيرجهم من الفقر ويعطى العاملون بقدر إجزائهم 

باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض    
معنا الفقراء قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ولو كانت السهمان مثانية وأهل السهمان وافرون فج 

فوجدناهم ووجدنا املساكني مائة خيرجهم من املسكنة ألف والغارمني فوجدناهم ثالثة خيرجهم من 
الغرم ألف فسأل الفقراء واملساكني أن جيعل املال كله بينهم فوضى على قدر استحقاقهم منه مل يكن 

اقهم فإن أغناهم ذلك هلم وأعطى كل صنف منهم كامال وقسم بني أهل كل صنف على قدر استحق
فذاك وإن مل يغنهم مل يعطوا شيئا إال ما فضل عن غريهم من أهل السهمان وإن مل يفضل عن غريهم 

شيء مل يزادوا على سهمهم ولو كانت املسألة حباهلا فضاقت السهمان عنهم كلهم فلم يكن منهم 
ال فضل يعاد به عليه ولو صنف يستغىن بسهمه أو يف كل صنف منهم سهمه مل يزد عليه ألنه ليس يف امل



كان أهل صنف منهم متماسكني لو تركوا ومل يعطوا يف علمهم ذلك ملا شكوا وأهل كل صنف منهم 
خياف هالكهم لكثرهتم وشدة حاجتهم وضيق سهمهم مل يكن للوايل أن يزيدهم على سهمهم من سهم 

لهم أوىل بالفضل من غريهم غريهم حىت يستغىن غريهم مث يرد فضال إن كان عليهم مع غريهم ومل جيع
وإن كانوا أشد حاجة كما ال جيعل ما قسم لقوم على قوم مبعىن لغريهم لشدة حاجة وال علة ولكن يوىف 
كل ما جعل له وهكذا يصنع جبميع السهمان ولو أجدب أهل بلد وهلكت مواشيهم حىت خياف تلفهم 

جريهتم حىت يستغنوا فال ينقل شيء  وأهل بلد آخر خمصبون ال خياف عليهم مل جيز نقل صدقاهتم عن
  جعل لقوم إىل غريهم أحوج منهم ألن احلاجة ال حتق ألحد أن يأخذ مال غريه

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين
 ال يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
  

لتاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط ا    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
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باب قسم املال على ما يوجد    
قال الشافعي وأي مال أخذت منه الصدقة قسم املال على وجهه ومل يبدل بغريه ومل يبع فإن اجتمع  

و بقرة أو شاة أو دينار أو درهم أو اجتمع فيه اثنان من أهل السهمان وأكثر حق أهل السهمان يف بعري أ
أعطوه واشرك بينهم فيه كما يعطى الذي وهب هلم وأوصى هلم به وأقر هلم به واشتروه بأمواهلم 

وكذلك إن استحق أحدهم عشره وآخر نصفه وآخر ما بقى منه أعطوه على قدر ما ستحقوا منه 



أصناف الصدقات ال خيتلف فيه يف املاشية كلها والدنانري والدراهم حىت يشرك وهكذا يصنع يف مجيع 
بني النفر يف الدرهم والدينار وال يباع عليهم بغريه وال تباع الدنانري بدراهم وال الدراهم بفلوس وال 

 حبنطة مث يفرق بينهم وأما التمر والزبيب وما أخرجت 
ل باب مجاع قسم املال من الوايل ورب املا   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ومجيع ما أخذ من مسلم من صدقة فطر ومخس ركاز وزكاة معدن  
وصدقة ماشية وزكاة مال وعشر زرع وأي أصناف الصدقات أخذ من مسلم فقسمه واحد على اآلية 

فت فإذا اليت يف براءة إمنا الصدقات للفقراء واملساكني اآلية ال خيتلف وسواء قليله وكثريه على ما وص
قسمه الوايل ففيه سهم العاملني منه ساقط ألنه ال عامل عليه يأخذه فيكون له أجره فيه والعاملون فيه 
عدم فإن قال رب املال فأنا إىل أخذه من نفسي ومجعه وقسمه فآخذ أجر مثلي قيل إنه ال يقال لك 

شيء فإن أديت ما كان  عامل نفسك وال جيوز لك إذا كانت الزكاة فرضا عليك أن يعود إليك منها
عليك أن تؤديه وإال كنت عاصيا لو منعته فإن قال فإن وليتها غريي قيل إذا كنت ال تكون عامال على 

غريك مل يكن غريك عامال إذا استعملته أنت وال يكون وكيلك فيها إال يف معناك أو أقل ألن عليك 
بقيامه هبا قال وال أحب ألحد من الناس تفريقها فإذا حتقق منك فليس لك االنتقاص منها ملا حتققت 

يويل زكاة ماله غريه ألن احملاسب هبا املسئول عنها هو فهو أوىل باالجتهاد يف وضعها مواضعها من غريه 
وأنه على يقني من فعل نفسه يف أدائها ويف شك من فعل غريه ال يدري أداها عنه أو مل يؤدها فإن قال 

  أخاف حبائي فهو
 ID ' '    كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال هذا

 مطابقة 
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
ولون ويق  
  



مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
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باب فضل السهمان عن مجاعة أهلها    
قال الشافعي رمحه اهلل ويعطى الوالة مجيع زكاة األموال الظاهرة الثمرة والزرع واملعادن واملاشية فإن مل  

ة بعد حلوهلا مل يسع أهلها إال قسمها فإن جاء الوالة بعد قسم أهلها مل يأخذوها منهم ثانية يأت الوال
فإن ارتابوا بأحد وخافوا دعواه الباطل يف قسمها فال بأس أن حيلفوه باهلل لقد قسمها كاملة يف أهلها 

بأس وهكذا زكاة  وإن أعطوهم زكاة التجارات أجزأهم ذلك إن شاء اهلل تعاىل وإن قسموها دوهنم فال
 الفطر والركاز 

باب تدارك الصدقتني    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ال ينبغي للوايل أن يؤخر الصدقة عن حملها عاما واحدا فإن أخرها مل ينبغ  

لرب املال أن يؤخر فإن فعال معا قسماها معا يف ساعة ميكنهما قسمها ال يؤخراهنا حبال فإن كان قوم يف 
ضي من أهلها وهم العام من أهلها وكان بقوم حاجة يف عامهم هذا وكانوا من أهلها ومل العام املا

يكونوا يف العام املاضي أعطى الذين كانوا يف العام املاضي من أهلها صدقة العام املاضي فإن استغنوا به 
أيسر مل يعط مل يعطوا منه يف هذا العام شيئا وكذلك لو أخذت الصدقة ورجل من أهلها فلم تقسم حىت 

منها شيئا وال يعطى منها حىت يكون من أهلها يوم تقسم وإن مل يستغنوا بصدقة العام املاضي كانوا 
شركاء يف صدقة عامهم هذا مع الذين استحقوا يف عامهم هذا بأن يكونوا من أهلها وال يدفعهم عن 

له على قوم مل يكونوا من أهلها الصدقة العام وهم من أهلها بأن يكونوا استوجبوها يف العام املاضي قب
وإمنا يستحقها يف العامني معا الفقراء واملساكني والغارمون والرقاب فأما من سواهم من أهل السهمان 

فال يؤتى لعام أول وذلك أن العاملني إمنا يعطون على العمل فهم مل يعملوا عام أول وأن ابن السبيل 



خصوا عام أول أو شخصوا فاستغنوا عنها وأن املؤلفة والغزاة إمنا يعطون على الشخوص وهم مل يش
  قلوهبم ال يعطون إال بالتأليف يف قومهم للعون على أخذها وهي يف عام أول مل تؤخذ فيعينون عليها

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  
  ( ةوكنتم أزواجا ثالث  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

يكاد يقدر عليه وال   .  
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باب جريان الصدقة    
قال الشافعي رمحه اهلل كانت العرب أهل الصدقات وكانت جتاور بالقرابة ليمتنع بعضها على بعض ملن  

أرادها فلما أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تؤخذ الصدقة من أغنيائهم وترد على فقرائهم كان بينا يف 
ترد على الفقراء اجلريان للمأخوذة منه الصدقة وكانت األخبار بذلك متظاهرة على رسل  أمره أهنا

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل الصدقات أن أحدهم يأخذها من أهل هذا البيت ويدفعها إىل أهل 
عليه هذا البيت جبنبهم إذا كانوا من أهلها وكذلك قضى معاذ بن جبل حني بعثه رسول اهلل صلى اهلل 

وسلم أنه أميا رجل انتقل عن خمالف عشريته إىل غري خمالف عشريته فصدقته وعشره إىل خمالف عشريته 
يعىن إىل جار املال الذي تؤخذ منه الصدقة دون جار رب املال فبهذا نقول إذا كان للرجل مال ببلد 



لصدقة كانوا أهل قرابة له وكان ساكنا ببلد غريه قسطت صدقته على أهل البلد الذي به ماله الذي فيه ا
أو غري قرابة وأما أهل الزرع والثمرة اليت فيها الصدقة فأمرهم بني يقسم الزرع والثمرة على جرياهنا فإن 
مل يكن هلا جريان فأقرب الناس هبا جوارا ألهنم أوىل الناس باسم جوارها وكذلك أهل املواشي اخلصبة 

أهل النجع الذين يتتبعون مواقع القطر فإن كانت هلم ديار هبا واألوارك واإلبل اليت ال ينتجع هبا فأما 
مياههم وأكثر مقامهم ال يؤثرون عليها إذا أخصبت شيئا فأهل تلك الدار من املساكني الذين يلزمهم أن 

تكون األغلب عليهم أوىل كما كان جريان أهل األموال املقيمني أوىل هبا فإن كان فيهم من ينتجع 
ب جوارا ممن يقيم يف ديارهم إىل أن يقدم عليهم وتقسم الصدقة على الناجعة املقيمة بنجعتهم كان أقر

بنجعتهم ومقامهم دون من انتجع معهم من غري أهل دارهم ودون من انتجعوا إليه يف داره أو لقيهم يف 
ان النجعة ممن ال جياورهم وإذا ختلف عنهم أهل دارهم ومل يكن معهم منتجع من أهلها يستحق السهم

جعلت السهمان يف أهل دارهم دون من انتجعوا إليه ولقيهم يف النجعة من أهلها ولو انتقلوا بأمواهلم 
وصدقاهتم جبريان أمواهلم اليت فروا هبا وإن بعدت جنعتهم حىت ال يعودوا إىل بالدهم إال فيما تقصر فيه 

صاروا منهم سفرا تقصر فيه  الصالة قسمت الصدقة على جريان أمواهلم ومل حتمل إىل أهل دارهم إذا
  الصالة

 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول فأما (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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باب فضل السهمان على أهل الصدقة    
قال الشافعي رمحه اهلل وإذا مل يبق من أهل الصدقة إال صنف واحد قسمت الصدقة كلها يف ذلك  

ضل عن إغنائهم نقلت إىل أقرب الناس هبم دارا قال وإذا استوى يف الصنف حىت يستغنوا فإذا فضل ف
القرب أهل نسبهم وعدى قسمت على أهل نسبهم دون العدى وإن كان العدى أقرب الناس هبم دارا 

وكان أهل نسبهم منهم على سفر تقصر الصالة فيه قسمت الصدقة على العدى إذا كان دون ما تقصر 
م حضرهتم ومن كان أوىل باسم حضرهتم كان أوىل جبوارهم وإن كان أهل فيه الصالة ألهنم أوىل باس

نسبهم دون ما تقصر فيه الصالة والعدى أقرب منهم قسمت على أهل نسبهم ألهنم بالبادية غري 
 خارجني من اسم اجلوار ولذلك هم يف املتعة حاضرو املسجد احلرام 

باب ميسم الصدقة    
وايل الصدقة أن يسم كل ما يأخذ منها من إبل أو بقر أو غنم يسم اإلبل قال الشافعي رمحه اهلل ينبغي ل 

والبقر يف أفخاذها والغنم يف أصول آذاهنا وجيعل ميسم الصدقة مكتوبا هلل وجيعل ميسم الغنم ألطف من 
ك ميسم اإلبل والبقر وإمنا قلت ينبغي له ملا بلغنا أن عمال النيب صلى اهلل عليه وسلم كانوا يسمون وكذل
بلغنا أن عمال عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه كانوا يسمون أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن 
أبيه أنه قال لعمر بن اخلطاب إن يف الظهر ناقة عمياء فقال عمر ندفعها إىل أهل بيت ينتفعون هبا قال 

ن نعم اجلزية أم من فقلت وهي عمياء فقال يقطروهنا باإلبل قلت فكيف تأكل من األرض فقال عمر أم
نعم الصدقة فقلت ال بل من نعم اجلزية فقال عمر أردمت واهلل أكلها فقلت إن عليها وسم اجلزية قال فأمر 

هبا عمر فأتى هبا فنحرت وكانت عنده صحاف تسع فال تكون فاكهه وال طرفة إال جعل منها يف تلك 
م ويكون الذي يبعث به إىل حفصة من الصحاف فبعث هبا إىل أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان يف حظ حفصة قال فجعل يف تلك الصحاف من حلم تلك اجلزور 
فبعث هبا إىل أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمر مبا بقى من اللحم فصنع فدعا املهاجرين واألنصار 

مون كما وصفت وال أعلم يف امليسم علة إال أن يكون قال الشافعي فلم تزل السعاة يبلغين عنهم أهنم يس
 ما أخذ من الصدقة معلوما فال يشتريه الذي أعطاه ألنه شيء خرج منه هلل عز وجل كما 
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أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمر بن اخلطاب يف فرس محل عليه يف سبيل اهلل فرآه يباع أن ال   

هاجرون نزول منازهلم مبكة ألهنم تركوها هلل عز وجل يشتريه وكما ترك امل  

باب العلة يف القسم    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل إذا توىل الرجل قسم الصدقة قسمها على ستة أسهم أسقط منها سهم  

املؤلفة قلوهبم إال أن جيدهم يف احلال اليت وصفت يشخصون ملعونة على أخذ الصدقة فيعطيهم وال سهم 
لني فيها وأحب له ما أمرت به الوايل من تفريقها يف أهل السهمان من أهل مصره كلهم ما كانوا للعام

موجودين فإن مل يوجد من صنف منهم إال واحد أعطاه سهم ذلك الصنف كله إن استحقه وذلك أىن 
ومنهم إن مل أعطه إياه فإمنا أخرجه إىل غريه ممن له معه قسم فلم أجز أن أخرج عن صنف مسوا شيئا 

حمتاج إليه قال وإن وجد من كل صنف منهم مجاعة كثرية وضاقت زكاته أحببت أن يفرقها يف عامتهم 
بالغة ما بلغت فإن مل يفعل فأقل ما يكفيه أن يعطى منهم ثالثة ألن أقل مجاع أهل سهم ثالثة إمنا 

نني وهو جيد ثالثا ذكرهم اهلل عز وجل جبماع فقراء ومساكني وكذلك ذكر من معهم فإن قسمه على اث
ضمن ثلث السهم وإن أعطاه واحدا ضمن ثلثي السهم ألنه لو ترك أهل صنف وهم موجودون ضمن 

سهمهم وهكذا هذا من أهل كل صنف فإن أخرجه من بلد إىل بلد غريه كرهت ذلك له ومل ينب يل أن 
إن كانت له قرابة من أجعل عليه اإلعادة من قبل أنه قد أعطاه أهله باالسم وإن ترك موضع اجلوار و

أهل السهمان ممن ال تلزمه النفقة عليه أعطاه منها وكان أحق هبا من البعيد منه وذلك أنه يعلم من قرابته 
أكثر مما يعلم من غريهم وكذلك خاصته ومن ال تلزمه نفقته من قرابته ما عدا أوالده ووالديه وال يعطى 

وال أما وال جدا وال جدة زمىن قال الربيع ال يعطى الرجل  ولد الولد صغريا وال كبريا وال زمنا وال أبا
من زكاة ماله ال أبا وال ابنا وال جدا وال جدة وال أعلى منهم إذا كانوا فقراء من قبل أن نفقتهم تلزمه 

وهم أغنياء به وكذلك إن كانوا غري زمىن ال يغنيهم كسبهم فهم يف حد الفقر ال يعطيهم من زكاته 
وإن كانوا غري زمىن مستغنني حبرفتهم مل تلزمه نفقتهم وكانوا يف حد األغنياء الذين ال وتلزمه نفقتهم 

جيوز أن يأخذوا من زكاة املال وال جيوز له وال لغريه أن يعطيهم من زكاة ماله شيئا وهذا عندي أشبه 



لزمه نفقتهم مبذهب الشافعي قال الشافعي وال يعطى زوجته ألن نفقتها تلزمه وإمنا قلت ال يعطي من ت
 ألهنم أغنياء به يف نفقاهتم 
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قال الشافعي وإن كانت امرأته أو ابن له بلغ فادان مث زمن واحتاج أو أب له دائن أعطاهم من سهم   
الغارمني وكذلك من سهم ابن السبيل ويعطيهم مبا عدا الفقر واملسكنة ألنه ال يلزمه قضاء الدين عنهم 

بلد أرادوه فال يكونون أغنياء عن هذا كما كانوا أغنياء عن الفقر واملسكنة بإنفاقه عليهم وال محلهم إىل 
قال ويعطى أباه وجده وأمه وجدته وولده بالغني غري زمىن من صدقته إذا أرادوا سفرا ألنه ال تلزمه 

ا غزوا وهذا كله إذا نفقتهم يف حاالهتم تلك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ويعطى رجاهلم أغنياء وفقراء إذ
كانوا من غري آل حممد صلى اهلل عليه وسلمقال الشافعي فأما آل حممد الذين جعل هلم اخلمس عوضا 
من الصدقة فال يعطون من الصدقات املفروضات شيئا قل أو كثر ال حيل هلم أن يأخذونا وال جيزيء 

لسهمان وإن حبس عنهم اخلمس عمن يعطيهموها إذا عرفهم وإن كانوا حمتاجني وغارمني ومن أهل ا
وليس منعهم حقهم يف اخلمس حيل هلم ما حرم عليهم من الصدقة قال وآل حممد الذين حترم عليهم 

الصدقة املفروضة أهل اخلمس وهم أهل الشعب وهم صلبية بين هاشم وبين املطلب وال حيرم على آل 
براهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن حممد صدقة التطوع إمنا حيرم عليهم الصدقة املفروضة أخربنا إ

أبيه أن كان يشرب من سقايات الناس مبكة واملدينة فقلت له أتشرب من الصدقة وهي ال حتل لك فقال 
إمنا حرمت علينا الصدقة املفروضة قال الشافعي وتصدق علي وفاطمة على بين هاشم وبين املطلب 

عليه وسلم اهلدية من صدقة تصدق هبا على بريرة  بأمواهلما وذلك أن هذا تطوع وقبل النيب صلى اهلل
وذلك أهنا من بريرة تطوع ال صدقة قال وإذا توىل العامل قسم الصدقات قسمها على ما وصفت وكان 
األمر فيها عليه واسعا ألنه جيمع صدقات عامة فتكثر فال حيل له أن يؤثر فيها أحدا على أحد علم مكانه 

يت عليه املأمث ومل ينب يل أن أضمنه إذا أعطاها أهلها وكذلك لو نقلها فإن فعل على غري االجتهاد خش
من بلد إىل بلد فيه أهل األصناف مل يتبني يل أن أضمنه يف احلالني قال ولو ضمنه رجل كان مذهبا واهلل 



أعلم قال فأما لو ترك العامل أهل صنف موجودين حيث يقسمها وهو يعرفهم وأعطى حظهم غريهم 
م هؤالء بني يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل وليس أن يعمهم ببني يف النص وكذلك إذا ضمن ألن سه

قسمها الوايل هلا فترك أهل سهم موجودين ضمن ملا وصفت قال الشافعي الفقري الذي ال حرفة له وال 
  مال واملسكني الذي له الشيء وال يقوم به

 ID ' '   لفراء وابن السكيت وغريمها عن صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله ا
 العرب وال 
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باب العلة يف اجتماع أهل الصدقة    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا كانت الصدقة مثانية آالف وأهل السهمان موجودين فكان فيهم فقري  

عن واحد منهم  واحد يستغرق سهمه ومسكني واحد يستغرق سهمه وغارمون مائة يعجز السهم كله
فسأل الغارمون أن يعطى الفقراء واملساكني ثلث سهم ألنه واحد وأقل ما جيزي عليه أن يعطى إذا 

وجدوا ثالثة قيل ليس ذلك لكم ألنكم ال تستحقون من سهم الفقراء واملساكني شيئا أبدا ما كان منهم 
فإذا فضل منه فضل كنتم وغريكم حمتاج إليه والسهم جمموع مقتصر به عليهم ما احتاج إليه أحد منهم 

من أهل السهمان فيه سواء وأنتم ال تستحقون إال مبا يستحق به واحد منهم وكذلك هذا يف مجيع أهل 
السهمان وإذا كان فيهم غارمون ال أموال هلم عليهم ديون فأعطوا مبلغ غرمهم أو أقل منه فقالوا حنن 

هل فقر قيل هلم إمنا نعطيكم بأحد املعنيني ولو كان هذا فقراء غارمون فقد أعطينا بالغرم وأنتم ترونا أ
على األبتداء فقال أنا فقري غارم قيل له اختر بأي املعنيني شئت أعطيناك فإن شئت مبعىن الفقر وإن شئت 

مبعىن الغرم فأيهما اختار وهو أكثر له أعطيناه وإن اختار الذي هو أقل لعطائه أعطيناه وأيهما قال هو 
يناه به ومل نعطه باآلخر فإذا أعطيناه باسم الفقر فلغرمائه أن يأخذوا مما يف يده حقوقهم كما األكثر أعط

هلم أن يأخذوا ماال لو كان له وكذلك إن أعطيناه مبعىن الغرم فإذا أعطيناه مبعىن الغرم أحببت أن يتوىل 



إن قال ومل ال أعطى دفعه عنه فإن مل يفعل فأعطاه جاز كما جيوز يف املكاتب أن يعطى من سهمه ف
مبعنيني إذا كنت من أهلهما معا قيل الفقري املسكني واملسكني فقري حبال جيمعهما اسم ويفترق هبما اسم 

وقد فرق اهلل تعاىل بينهما فال جيوز أن يعطى ذلك املسكني فيعطى الفقري باملسكنة مع الفقر واملسكني 
حد املعنيني وكذلك ال جيوز أن يعطى رجل ذو سهم بالفقر واملسكنة وال جيوز أن يعطى أحدمها إال بأ

إال بأحد املعنيني ولو جاز هذا جاز أن يعطى رجل بفقر وغرم وبأنه ابن سبيل وغاز ومؤلف وعامل 
فيعطى هبذه املعاين كلها فإن قال قائل فهل من داللة تدل على أن اسم الفقر يلزم املسكني واملسكنة تلزم 

معىن املسكنة ومعىن املسكنة معىن الفقر فإذا مجعا معا مل جيز إال بأن يفرق بني  الفقري قيل نعم معىن الفقر
حاليهما بأن يكون الفقري الذي بديء به أشدمها وكذلك هو يف اللسان والعرب تقول للرجل فقري 

يع مسكني ومسكني فقري وإمنا املسكنة والفقر ال يكونان حبرفة وال مال قسم الصدقات الثاين أخربنا الرب
 بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال فرض اهلل عز وجل 

   
 

 544 :صفحة 
 

على أهل دينه املسلمني يف أمواهلم حقا لغريهم من أهل دينه املسلمني احملتاجني إليه ال يسع أهل   
ء األموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه من أهله أو والته وال يسع الوالة تركه ألهل األموال ألهنم أمنا
على أخذه ألهله منهم قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم  خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم 

وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم  ففي هذه اآلية داللة على ما وصفت من أن ليس ألهل 
إبراهيم بن سعد  األموال منع ما جعل اهلل عز وجل عليهم وال ملن وليهم ترك ذلك هلم وال عليهم أخربنا

عن ابن شهاب قال مل يبلغنا أن أبا بكر وعمر أخذا الصدقة مثناة ولكن كانا يبعثان عليها يف اخلصب 
واجلدب والسمن والعجف وال يضمناهنا أهلها وال يؤخراهنا عن كل عام ألن أخذها يف كل عام سنة 

 نعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي رمحه اله تعاىل ومل
أخرها عاما ال يأخذها فيه وقال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه لو منعوين عناقا مما أعطوا رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم لقاتلتهم عليها ال تفرقوا بني ما مجع اهلل قال الشافعي هذا إمنا هو فيما أخذ من 



ور إمنا هو للمسلمني والدعاء باألجر والربكة قال الشافعي وإذا أخذ املسلمني خاصة ألن الزكاة والطه
صدقة مسلم دعا له باألجر والربكة كما قال اهلل عز وجل وصل عليهم أي ادع هلم فما أخذ من مسلم 

فهو زكاة والزكاة صدقة والصدقة زكاة وطهور أمرمها ومعنامها واحد وإن مسيت مرة زكاة ومرة صدقة 
مبعىن واحد وقد تسمى العرب الشيء الواحد باألمساء الكثرية وهذا بني يف كتاب اهلل عز  مها امسان هلا

وجل ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف لسان العرب قال اهلل عز وجل وأقيموا الصالة وآتوا 
م عليه ال تفرقوا بني الزكاة قال أبو بكر لو منعوين عناقا مما أعطوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقاتلته

ما مجع اهلل يعين واهلل أعلم قول اهلل عز وجل وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واسم ما أخذ من الزكاة صدقة 
وقد مساها اهلل تعاىل يف القسم صدقة فقال  إمنا الصدقات للفقراء واملساكني  اآلية تقول إذا جاء املصدق 

الساعي وإذا جاء العامل قال الشافعي قال رسول اهلل صلى اهلل يعين الذي يأخذ املاشية وتقول إذا جاء 
عليه وسلم ليس فيما دون مخس ذود صدقة وال فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة وال فيما دون 

مخس أواقي من الورق صدقة قال الشافعي واألغلب على أفواه العامة أن يف التمر العشر ويف املاشية 
اة الصدقة ويف الورق الزك  
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وقد مسى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا كله صدقة والعرب تقول له صدقة وزكاة ومعنامها   
عندهم معىن واحد فما أخذ من مسلم من صدقة ماله ناضا كان أو ماشية أو زرعا أو زكاة فطر أو 

نة أو أمر أمجع عليه عوام مخس ركاز أو صدقة معدن أو غريه مما وجب عليه يف ماله يف كتاب أو س
املسلمني فمعناه واحد أنه زكاة والزكاة صدقة وقسمه واحد ال خيتلف كما قسمه اهلل الصدقات ما 

فرض اهلل عز وجل على املسلمني فهي طهور قال الشافعي وقسم الفيء خالف قسم هذا والفيء ما أخذ 
قال يقسم ما أخذ من حق مسلم وجب من مشرك تقوية أهل دين اهلل وهو موضوع يف غري هذا املوضع 

يف ماله بقسم اهلل يف الصدقات سواء قليل ما أخذ منه وكثري وعشر ما كان أو مخس أو ربع عشر أو 
بعدد خمتلف أن يستوي ألن اسم الصدقة جيمعه كله قال اهلل تبارك وتعاىل  إمنا الصدقات للفقراء 



فريضة من اهلل واهلل عليم ) وكدها وشددها فقال واملساكني  اآلية فبني اهلل عز وجل ملن الصدقات مث
فقسم كل ما أخذ من مسلم على قسم اهلل عز وجل وهي سهمان مثانية ال يصرف منها سهم  (حكيم
وال شيء منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه وال خترج صدقة قوم منهم عن بلدهم ويف بلدهم 

عن حيىي بن عبداهلل بن صيفي عن أ ي معبد عن ابن  من يستحقها أخربنا وكيع عن زكريا بن إسحق
عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل حني بعثه فإن أجابوك 
فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أخربنا حيىي ابن حسان الثقة من أصحابنا 

عيد املقربي عن شريك بن أ ي منر عن أنس بن مالك أن رجال قال لرسول اهلل عن الليث بن سعد عن س
صلى اهلل عليه وسلم نشدتك اهلل آهلل أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا قال نعم قال 

كلهم الشافعي والفقراء ههنا كل من لزمه اسم حاجة ممن مسى اهلل تعاىل من األصناف الثمانية وذلك أن 
إمنا يعطى مبوضع احلاجة ال باالسم فلو أن ابن السبيل كان غنيا مل يعط وإمنا يعطى ابن السبيل احملتاج إىل 

السالح يف وقته الذي يعطى فيه فإن مل يوجد من أهل الصدقات الذين يوجد منهم أحد من أهل 
فيهم فقراء  السهمان الذين مسى اهلل عز وجل ردت حصة من مل يوجد على من وجد كأن وجد

ومساكني وغارمون ومل يوجد غريهم فقسم الثمانية األسهم على ثالثة أسهم وبيان هذا يف أسفل 
 الكتاب فأهل السهمان جيمعهم أهنم أهل حاجة إىل ماهلم منها كلهم 
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نها صفاهتا وأسباب حاجاهتم خمتلفة وكذلك أسباب استحقاقهم مبعان خمتلفة جيمعها احلاجة ويفرق بي  
فإذا اجتمعوا فالقراء الزمين الضعفاء الذين ال حرفة هلم وأهل احلرفة الضعيفة الذين ال تقع حرفتهم موقعا 

من حاجتهم وال يسألون الناس واملساكني السؤال ومن ال يسأل ممن له حرفة تقع منه موقعا وال تغنيه 
أنه صحيح مكتسب يغىن عياله بشيء إن  وال عياله فإن طلب الصدقة باملسكنة رجل جلد فعلم الوايل

كان له وبكسبه إذ ال عيال له فعلم الوايل أنه يغىن نفسه بكسبه غىن معروفا مل يعطه شيئا فإن قال 
السائل هلا يعىن الصدقة اجللد لست مكتسبا أو أنا مكتسب ال يغنيين كسيب أو ال يغىن عيايل ويل عيال 



لى غري ما قال فالقول قوله ويعطيه الوايل أخربنا سفيان عن هشام وليس عند الوايل يقني من أن ما قال ع
عن أبيه عن عبداهلل بن عدي بن اخليار أن رجلني أخرباه أهنما أتيا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

فسأاله من الصدقة فصعد فيهما وصوب وقال إن شئتما والحظ فيها لغىن وال لذي قوة مكتسب قال 
صلى اهلل عليه وسلم جلدا وصحة يشبه االكتساب وأعلمهما رسول اهلل صلى اهلل الشافعي رأي النيب 

عليه وسلم أنه ال يصلح هلما مع االكتساب الذي يستغنيان به أن يأخذا منها وال يعلم أمكتسبان أم ال 
فقال إن شئتما بعد أن أعلمتكما أن الحظ فيها لغىن وال مكتسب فعلت أخربنا إبراهيم ابن سعد عن 

يه عن رحيان بن يزيد قال مسعت عبداهلل بن عمرو بن العاص يقول ال تصلح الصدقة لغىن وال لذي مرة أب
قوي قال الشافعي ورفع هذا احلديث عن سعد عن أبيه والعاملون عليها من واله الوايل قبضها وقسمها 

ىن للوايل عنه وال من أهلها كان أو غريهم ممن أعان الوايل على مجعها وقبضها من العرفاء ومن ال غ
يصلحها إال مكانه فأما رب املاشية يسوقها فليس من العاملني عليها وذلك يلزم رب املاشية وكذلك من 
أعان الوايل عليها ممن بالوايل الغىن عن معونته فليس من العاملني عليها الذين هلم فيها حق واخلليفة ووايل 

من العاملني عليها القائمني باألمر بأخذها فليسا عندنا  اإلقليم العظيم الذي يلي قبض الصدقة وإن كانا
ممن له فيها حق من قبل أهنما ال يليان أخذها أخربنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر شرب لبنا فأعجبه 
فقال للذي سقاه من أين لك هذا اللنب فأخربه أنه ورد على ماء قد مساه فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم 

  من لبنها فجعلته يف سقائي فهو هذا فأدخل عمر إصبعه فاستقاه يستقون فحلبوا يل
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أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال حتل   
جل له الصدقة لغىن إال خلمسة غاز يف سبيل اهلل والعامل عليها أو الغارم أو الرجل اشتراها مباله أو الر

جار مسكني فتصدق على املسكني فأهدى املسكني للغىن قال الشافعي والعامل عليها يأخذ من الصدقة 
بقدر غنائه ال يزاد عليه وإن كان العامل موسرا إمنا يأخذ على معىن اإلجارة واملؤلفة قلوهبم يف متقدم من 

قوى املسلمون هبم وال يرون األخبار فضربان ضرب مسلمون مطاعون أشراف جياهدون مع املسلمني في



من نياهتم ما يرون من نيات غريهم فإذا كانوا هكذا فجاهدوا املشركني فأرى أن يعطوا من سهم النيب 
صلى اهلل عليه وسلم وهو مخس اخلمس ما يتألفون به سوى سهماهنم مع املسلمني إن كانت نازلة يف 

نبيه فرده النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مصلحة املسلمني وذلك أن اهلل عز وجل جعل هذا السهم خالصا ل
املسلمني وقال صلى اهلل عليه وسلم مايل مما أفاء اهلل عليكم إال اخلمس واخلمس مردود فيكم يعىن 

باخلمس حقه من اخلمس وقوله مردود فيكم يعىن يف مصلحتكم وأخربين من ال أهتم عن موسى بن حممد 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعطى املؤلفة قلوهبم يوم حنني من بن إبراهيم بن احلرث عن أبيه أن رس

اخلمس قال الشافعي وهم مثل عيينة والأقرع وأصحاهبما ومل يعط النيب صلى اهلل عليه وسلم عباس بن 
مرداس وكان شريفا عظيم الغناء حىت استعتب فأعطاه قال الشافعي ملا أراد ما أراد القوم واحتمل أن 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه شيء حني رغب عما صنع باملهاجرين واألنصار فأعطاه يكون دخل رسول 
على معىن ما أعطاهم واحتمل أن يكون رأي أن يعطيه من ماله حيث رأى ألنه له خالص وحيتمل أن 

يعطى على التقوية بالعطية وال يرى أنه قد وضع من شرفه فإنه صلى اهلل عليه وسلم قد أعطى من مخس 
س لنفل وغري النفل ألنه له وقد أعطى صفوان بن أمية قبل أن يسلم ولكنه قد أعار رسول اهلل صلى اخلم

اهلل عليه وسلم أداة وسالحا وقال فيه عند اهلزمية أحسن مما قال فيه بعض من أسلم من أهل مكة عام 
 أول النهار فقال الفتح وذلك أن اهلزمية كانت يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم حنني يف

له رجل غلبت هوازن وقتل حممد فقال صفوان بفيك احلجر فواهلل لرب من قريش أحب إىل من رب 
هوازن وأسلم قومه من قريش وكان كأنه ال يشك يف إسالمه واهلل أعلم وهذا مثبت يف كتاب قسم 

 الفيء فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النيب صلى اهلل عليه 
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وسلم وهذا أحب إىل لالقتداء بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو قال قائل كان هذا السهم   
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ماله يضعه حيث شاء فال وسلم هذا مرة وأعطى من سهمه خبيرب رجاال من املهاجرين واألنصار ألنه 



يعطى اليوم أحد على هذا من الغنيمة ومل يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده وليس للمؤلفة يف 
قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان ولو قال هذا أحد كان مذهبا واهلل أعلم وللمؤلفة قلوهبم يف سهم 

ابن حامت جاء أبا بكر الصديق أحسبه بثلثمائة الصدقات سهم والذي أحفظ فيه من متقدم اخلرب أن عدي 
من اإلبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثالثني بعريا وأمره أن يلحق خبالد بن الوليد مبن أطاعه 
من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بالء حسنا وليس يف اخلرب يف إعطائه إياها من أين أعطاه إياها 

القلب باالستدالل باألخبار واهلل أعلم أنه أطعاه إياها من قسم املؤلفة فإما  غري أن الذي يكاد أن يعرف
زاده لريغبه فيما يصنع وإما أعطاه ليتألف به غريه من قومه ممن ال يثق منه مبثل ما يثق به من عدي بن 

ينزل إن حامت فأرى أن يعطى من سهم املؤلفة قلوهبم يف مثل هذا املعىن إن نزلت باملسلمني نازلة ولن 
شاء اهلل تعاىل وذلك أن يكون فيها العدو مبوضع شاط ال تناله اجليوش إال مبؤنة ويكون العدو بإزاء قوم 
من أهل الصدقات فأعان عليهم أهل الصدقات إما بنية فأرى أن يقوى بسهم سبيل اهلل من الصدقات 

نه وكذلك إن كان العرب اشرافا وإما أن يكون ال يقاتلون إال بأن يعطوا سهم املؤلفة أو ما يكفيهم م
ممتنعني غري ذي نية إن أعطوا من صدقاهتم هذين السهمني أو أحدمها إذا كانوا إن أعطوا أعانوا على 
املشركني فيما أعانوا على الصدقة وإن مل يعطوا مل يوثق مبعونتهم رأيت أن يعطوا هبذا املعىن إذا انتاط 

الفيء يوجهون إليه تبعد دارهم وتثقل مؤنتهم ويضعفون عنه العدو وكانوا أقوى عليه من قوم من أهل 
فإن مل يكن مثل ما وصفت مما كان يف زمان أ ي بكر مع امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغريها 

مل أر أن يعطى أحد منهم سهم املؤلفة قلوهبم ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه وذلك أنه مل 
مان وال عليا أعطوا أحدا تألفا على اإلسالم وقد أعز اهلل وله احلمد اإلسالم عن أن يبلغين أن عمر وال عث

يتألف الرجال عليه وقوله ويف الرقاب يعين املكاتبني واهلل أعلم وال يشتري عبد فيعتق والغارمون كل من 
ل دية أو أصابتهم عليه دين كان له عرض حيتمل دينه أو ال حيتمله وإمنا يعطى الغارمون إذا ادانوا يف مح

جائحة أو كان دينهم يف غري فسق وال سرف وال معصية فأما من ادان يف معصية فال أرى أن يعطى من 
 سهم 
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سبيل اهلل كما وصفت يعطى منه من أراد الغزو فلو امتنع قوم كما وصفت من أداء الصدقة فأعان   

مل يكن مما وصفت شيء رد سهم سبيل اهلل إىل السهمان عليهم قوم رأيت أن يعطى من أعان عليهم فإن 
معه وابن السبيل عندي ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد غري بلده ال من يلزمهقال الشافعي 
رمحه اهلل تعاىل ينبغي للساعي على الصدقات أن يأمر بإحصاء أهل السهمان يف عمله فيكون فراغه من 

أمسائهم وأنساهبم وحاالهتم وما حيتاجون إليه وحيصى ما صار يف يديه من قبض الصدقات بعد تناهي 
الصدقات فيعزل من سهم العاملني بقدر ما يستحق بعمله مث يقضى مجيع ما بقى من السهمان كله 

عندهم كما أصف إن شاء اهلل تعاىل اذا كان الفقراء عشرة واملساكني عشرين والغارمون مخسة وهؤالء 
ن أهل الصدقة وكان سهماهنم الثالثة من مجيع املال ثالثة آالف فإن كان الفقراء ثالثة أصناف م

يغترقون سهمهم وهو ألف وهو ثلث املال فيكون سهمهم كفافا خيرجون به من حد الفقر إىل حد الفقر 
 إىل حد الغىن أعطوه كله وإن كان خيرجهم من حد الفقر إىل حد الغىن ثالثة أو أربعة أو أقل أو أكثر

أعطوا منه ما خيرجهم من اسم الفقر ويصريون به إىل اسم الغىن ويقف الوايل ما بقى منه مث يقسم على 
املساكني سهمهم وهو ألف هكذا وعلى الغارمني سهمهم وهو ألف هكذا فإن قال قائل كيف قلت 

ي قلته بأن لكل أهل صنف موجود سهمهم مث استغنوا ببعض السهم فلم ال يسلم إليهم بقيته قال الشافع
اهلل تبارك وتعاىل مساه هلم مع غريهم مبعىن من املعاين وهو الفقر واملسكنة والغرم فإذا خرجوا من الفقر 

واملسكنة فصاروا إىل الغىن ومن الغرم فربئت ذمتهم وصاروا غري غارمني فال يكونون من أهله ألهنم 
عناه وهم خارجون من تلك احلال ممن قسم ليسوا ممن يلزمه اسم من قسم اهلل غز وجل له هبذا االسم وم

اهلل له أال ترى أن أهل الصدقة األغنياء لو سألوا بالفقر واملسكنة يف االبتداء أن يعطوا منها مل يعطوا وقيل 
لستم ممن قسم اهلل له وكذلك لو سألوا بالغرم وليسوا غارمني وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال 

ن استثىن فإذا أعطيت الفقراء واملساكني فصاروا أغنياء فهم ممن ال حتل هلم وإذا مل حتل الصدقة لغين إال م
حتل هلم كنت لو أعطيتهم أعطيتهم ماال حيل هلم وال يل أن أعطيهم وإمنا شرط اهلل عز وجل إعطاء أهل 

هم وأمانتهم الفقر واملسكنة وليسوا منهم قال ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم يف مثل كفايتهم وقيام
واملؤنة عليهم فيأخذ الساعي نفسه لنفسه هبذا املعىن ويعطى العريف ومن جيمع الناس عليه بقدر كفايته 

 وكلفته وذلك خفيف ألنه يف بالده ويعطى ابن السبيل منهم 
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إن كان البلد قريبا قدر ما يبلغه البلد الذي يريد يف نفقته ومحولته إن كان البلد بعيدا وكان ضعيفا و  
وكان جلدا األغلب من مثله وكان غنيا باملشي إليها أعطى مؤنته يف نفقته بال محولة فإن كان يريد أن 
يذهب ويأتى أعطى ما يكفيه يف ذهابه ورجوعه من النفقة فإن كان ذلك يأتى على السهم كله أعطيه 

مائة سهم من سهم ابن السبيل مل يزد  كله إن مل يكن معه ابن سبيل غريه وإن كان يأتى على سهم من
عليه فإن قال قائل مل أعطيت الفقراء واملساكني والغارمني حىت خرجوا من اسم الفقر واملسكنة والغرم 
ومل تعط العاملني وابن السبيل حىت يسقط عنهم االسم الذي له أعطيتهم ويزول فليس لالسم أعطيتهم 

السم ونسمى العاملني مبعىن الكفاية وكذلك ابن السبيل مبعىن ولكن للمعىن وكان املعىن إذا زال زال ا
البالغ ولو أين أعطيت العامل وابن السبيل مجيع السهمان وأمثاهلا مل يسقط عن العامل اسم العامل ما مل 
يعزل ومل يسقط عن ابن السبيل اسم ابن السبيل ما دام جمتازا أو كان يريد االجتياز فأعطيتهما والفقراء 

اكني والغارمني مبعىن واحد غري خمتلف وإن اختلفت أمساؤه كما اختلفت أمساؤهم والعامل إمنا هو واملس
مدخل عليهم صار له حق معهم مبعىن كفاية وصالح للمأخوذ منه واملأخوذ له فأعطى أجر مثله وهبذا يف 

يعطى ما يبلغه إن  العامل مضت اآلثار وعليه من أدركت ممن مسعت منه ببلدنا ومعىن ابن السبيل يف أن
كان عاجزا عن سفره إال باملعونة عليه مبعىن العامل يف بعض أمره ويعطى املكاتب ما بينه وبني أن يعتق 
قل ذلك أو كثر حىت يغترق السهم فإن دفع إليه فالظاهر عندنا على أنه حريص على أن ال يعجز وإن 

على أهل السهمان قال الشافعي رمحه اهلل دفع إىل مالكه كان أحب إيل وأقرب من االحتياط رد الفضل 
تعاىل إذا مل تكن مؤلفة وال قوم من أهل الصدقة يريدون اجلهاد فليس فيهم أهل سهم سبيل اهلل وال 

سهم مؤلفة عزلت سهامهم وكذلك إن مل يكن ابن سبيل ومل يكن غارم وكذلك إن غابوا فأعطوا ما 
معهم شيء من املال عزل أيضا ما يفضل عن كلهم  يبلغهم ويفضل عنهم أو عن أحد من أهل السهمان

مث أحصى ما بقى من أهل السهمان الذين مل يطعوا أو أعطوا فلم يستغنوا فابتديء قسم هذا املال عليهم 
كما ابتديء قسم الصدقات فجزيء على من بقى من أهل السهمان سواء كان بقى فقراء ومساكني مل 



ومل يبق معهم من أهل السهمان الثمانية أحد غريهم فيقسم مجيع يستغنوا وغارمون مل تقض كل ديوهنم 
ما بقى من املال بينهم على ثالثة أسهم فإن استغىن الغارمون بسهمهم وهو ثلث مجيع املال أعيد فضل 

 سهمهم على الفقراء 
   
 

 551 :صفحة 
 

لفقراء ببعضه رد ما بقى واملساكني فيقسم على أهل هذين القسمني حىت ينفد فإن قسم بينهم فاستغىن ا  
على املساكني فيقسم على أهل هذين القسمني حىت ينفد فإن قسم بينهم فاستغىن الفقراء ببعضه رد ما 
بقى على املساكني حىت يستغنوا فإن قال كيف رددت ما يفضل من السهمان عن حاجة أهل احلاجة 

هم إذا مل يكونوا على أهل السهمان منهم ومنهم من مل يكن له سهم من أهل السهمان مثل املؤلفة وغري
معهم وأنت إذا اجتمعوا جعلت ألهل كل صنف منهم سهماقال الشافعي فإذا اجتمعوا كانوا شرعا يف 
احلاجة وكل واحد منهم يطلب ما جعل اهلل له وهم مثانية فال يكون يل منع واحد منهم ما جعل اهلل له 

دا منهم دون أحد فأقسم بينهم معا كما ذكرهم اهلل عز وذكر اهلل تبارك وتعاىل هلم واحد مل خيصص أح
وجل معا وإمنا منعين أن أعطي كل صنف منهم سهمه تاما وإن كان يغنيه أقل منه أن بينا واهلل تعاىل 

أعلم أن يف حكم اهلل عز وجل أهنم إمنا يعطون مبعان مساها اهلل تعاىل فإذا ذهبت تلك املعاين وصار الفقري 
والغارم غري غارم فليسوا ممن قسم له ولو أعطيتهم كنت أعطيت من مل أومر به ولو جاز واملسكني غنيا 

أن يعطوا بعد أن يصريوا إىل حد الغىن واخلروج من الغرم جاز أن يعطاها أهل دارهم ويسهم لألغنياء 
طاؤها من فأحيلت عمن جعلت له إىل من مل جتعل له وليس ألحد إحالتها عما جعلها اهلل تعاىل له وال إع

مل جيعلها اهلل له وإمنا ردى ما فضل عن بعض أهل السهمان على من بقى ممن مل يستغن من أهل 
السهمان بأن اهلل تبارك وتعاىل أوجب على أهل الغىن يف أمواهلم شيئا يؤخذ منهم لقوم مبعان فإذا ذهب 

ينه يرد إليه كما يرد عطايا بعض من مسى اهلل عز وجل أو استغىن فهذا مال ال مالك له من األدميني بع
اآلدميني ووصاياهم لو أوصى رجل لرجل فمات املوصى له قبل املوصي كانت الوصية راجعة إىل وارث 

املوصى فلما كان هذا املال خمالفا للمال يورث ههنا مل يكن أحد أوىل عندنا به يف قسم اهلل عز وجل 



الء من مجلة من مسى اهلل تبارك وتعاىل له هذا املال وأقرب ممن مسى اهلل تبارك وتعاىل له هذا املال وهؤ
ومل يبق مسلم حيتاج إال وله حق سواه أما أهل الفيء فال يدخلون على أهل الصدقة وأما أهل صدقة 

أخرى فهو مقسوم هلم صدقتهم ولو كثرت مل يدخل عليهم غريهم وواحد منهم يستحقها فكما كانوا 
دخلون على غريهم ما كان من غريهم من يستحق منها شيئا ولو ال يدخلون عليهم غريهم فكذلك ال ي

استغىن أهل عمل ببعض ما قسم هلم ففضل عنهم فضل لرأيت أن ينقل الفضل عنهم إىل أقرب الناس هبم 
 نسبا ودارا 

   
 

 552 :صفحة 
 

السهمان  ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال وإذا ضاقت  
فكان الفقراء ألفا وكان سهمهم أالف والغارمون ثالثة وكان غرمهم ألفا وسهمهم ألفا فقال الفقراء إمنا 
يغنينا مائة ألف وقد خيرج هؤالء من الغرم ألف فامجع سهمنا وسهمهم مث اضرب لنا مبائة سهم من ألف 

حد فليس ذلك هلم عندنا واهلل أعلم وهلم سهم واحد كما يقسم هذا املال لو كان بيننا فوضى مبعىن وا
ألن اهلل عز وجل ذكر للغارمني سهما كما ذكر للفقراء سهما فنفض على الغارمني وإن اغترقوا السهم 

فهو هلم ومل يعطوا أكثر مما أعطوا وإن فضل عنهم فضل فلستم بأحق به من غريكم إن فضل معكم أهل 
هم يرد عليكم وعلى غريكم ممن مل يستغن من أهل سهمان ذكروا معكم ولكن ما فضل منهم أو من غري

السهمام معكم كما يبتدأ القسم بينكم وكذلك لو كنتم املستغنني والغرماء غري مستغنني مل ندخلهم 
عليكم إال بعد غناكم ومل جنعلهم خياصمونكم ما اغترق كل واحد منكم سهمه وال قوت فيما يعطى 

الغىن قل ذلك أو كثر مما جتب فيه الزكاة أو ال جتب ألنه يوم  الفقراء إال ما خيرجه من حد الفقر إىل
يعطى ال زكاة عليه فيه وقد يكون الرجل غنيا وليس له مال جتب فيه الزكاة وقد يكون الرجل فقريا 

بكثرة العيال وله مال جتب فيه الزكاة وإمنا الغىن والفقر ما عرف الناس بقدر حال الرجل والعرب قدميا 
بواديهم وقراهم بالنسب خلوفهم من غريهم كان يف اجلاهلية يتجاورون ملينع بعضهم بعضا  يتجاورون يف

فإذا كانوا هكذا يوم يصدقون قسمت صدقاهتم على فقرائهم بالقرابة واجلوار معا فإن كانوا أهل بادية 



لة األخرى اليت وكان العامل الوايل يعمل فيهم على قبيلة أو قبيلتني وكان بعض أهل القبيلة خيالط القبي
ليس منها دون اليت منها وجوارهم وخلطتهم أن يكونوا ينتجعون معا ويقيمون معا فضاقت السهمان 
قسمناها على اجلوار دون النسب وكذلك إن خالطهم عجم غريهم وهم معهم يف القسم على اجلوار 

نسب إذا استوت فإن كانوا عند النجعة يفترقون مرة وخيتلطون أخرى فأحب أن لو قسمها على ال
احلاالت وكان النسب عندي أوىل فإذا اختلفت احلاالت فاجلوار أوىل من النسب وإن قال من تصدق لنا 

فقراء على غري هذا املاء وهم كما وصفت خيتلطون يف النجعة أحصوا معا مث فض ذلك على الغائب 
ف وهو له ألزم قسم ذلك واحلاضر وإن كانوا بأطراف من باديتهم متباعدة فكان يكون بعضهم بالطر

بينهم وكان الطرف الذي هو له ألزم كالدار هلم وهذا إذا كانوا معا أهل جنعة ال دار هلم يقرون هبا فأما 
إن كانت هلم دار يكونون هبا ألزم فإين أقسمها على اجلوار أبدا وأهل اإلراك واحلمض من أهل البادية 

 يلزمون منازهلم فأقسم بينهم 
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على اجلوار يف املنازل وإن جاورهم يف منازهلم من ليس منهم قسم على جرياهنم القسم على اجلوار إذا   
كان جوار وعلى النسب واجلوار إذا كانا معا ولو كان ألهل البادية معدن قسم ما خيرج من املعدن على 

وا منه بعيدا وكذلك لو كان من يلزم قرية املعدن وإن كانوا غرباء دون ذوي نسب أهل املعدن إذا كان
هلم زرع قسم زرعهم على جريان أهل الزرع دون ذوي النسب إذا كانوا بعيدا من موضع الزرع وزكاة 

أهل القرية تقسم على أهل السهمان من أهل القرية دون أهل النسب إذا مل يكن أهل النسب بالقرية 
شيء من الصدقات من قرية إىل غريها وفيها وكانوا منها بعيدا وكذلك خنلهم وزكاة أمواهلم وال خيرج 

من يستحقها وال من موضع إىل غريه وفيه من يستحقه وأوىل الناس بالقسم أقرهبم جوارا ممن أخذ املال 
منه وإن بعد نسبه إذا مل يكن معه ذو قرابة وإذا وىل الرجل إخراج زكاة ماله فكان له أهل قرابة ببلده 

يهم معا فإن ضاق فآثر قرابته فحسن عندي إذا كانوا من أهل الذي يقسمه به وجريان قسمه عل
السهمان معا قال الشافعي فأما أهل الفيء فال يدخلون على أهل الصدقات ما كانوا يأخذون من الفيء 



فلو أن رجال كان يف العطاء فضرب عليه البعث يف الغزو وهو بقرية فيها صدقات مل يكن له أن يأخذ 
قط من العطاء بأن قال ال أغزو واحتاج أعطى يف الصدقة ومن كان من أهل من الصدقات شيء فإن س

الصدقات بالبادية والقرى ممن ال يغزو عدوا فليس من أهل الفيء فإن هاجر وأفرض وغزا صار من أهل 
الفيء وأخذ منه ولو احتاج وهو يف الفيء مل يكن له أن يأخذ من الصدقات فإن خرج من الفيء وعاد 

فذلك له االختالف قال الشافعي رمحه اهلل قال بعض أصحابنا ال مؤلفة فيجعل سهم  إىل الصدقات
املؤلفة وسهم سبيل اهلل يف الكراع والسالح يف ثغر املسلمني حيث يراه الوايل وقال بعضهم ابن السبيل 

من يقاسم الصدقات يف البلد الذي به الصدقات من أهل الصدقات أو غريهم وقال أيضا إمنا قسم 
لصدقات دالالت فحيث كانت الكثرة أو احلاجة فهي أسعد به كأنه يذهب إىل أن السهمان لو كانت ا

ألفا وكان غارم غرمه ألف ومساكني يغنيهم عشرة آالف وفقراء مثلهم يغنيهم ما يغنيهم وابن السبيل 
ه ألهنم أكثر منه مثلهم يغنيهم ما يغنيهم جعل للغارم سهم واحد من هؤالء فكان أكثر املال يف الذين مع

عددا وحاجة كأنه يذهب إىل أن املال فوضى بينهم فيقتسمونه على العدد واحلاجة ال لكل صنف منهم 
 سهم ومن أصحابنا من قال إذا أخذت صدقة قوم ببلد وكان آخرون ببلد جمدبني 
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كوا ومل جيهدوا جهد اجملدبني فكان أهل السهمان من أهل البلد الذين أخذت صدقاهتم إن تركوا متاس  
الذين ال صدقة ببالدهم أوهلم صدقة يسرية ال تقع منهم موقعا نقلت إىل اجملدبني إذا كانوا خياف عليهم 
املوت هزال إن مل ينقل إليهم كأنه يذهب أيضا إىل أن هذا املال مال من مال اهلل عز وجل قسمه ألهل 

م الوايل فينقل هذه إىل هذه السهمان حيث كانوا على السهمان ملعىن صالح عباد اهلل فينظر إليه
االجتهاد قربوا أو بعدوا وأحسبه يقول وتنقل سهمان أهل الصدقات إىل أهل الفيء إن جهدوا وضاق 

الفيء عليهم وينقل الفيء إىل أهل الصدقات إن جهدوا وضاقت الصدقات على معىن إرادة صالح عباد 
القول ألن اهلل عز وجل جعل املال قسمني أحدمها قسم الصدقات اليت اهلل تعاىل وإمنا قلت خبالف هذا 

هي طهور قسمها لثمانية أصناف ووكدها وجاءت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن تؤخذ من 



أغنياء قوم وترد على فقرائهم ال فقراء غريهم ولغريهم فقراء فلم جيز عندي واهلل أعلم أن يكون فيها غري 
أن ال تنقل عن قوم إىل قوم وفيهم من يستحقها وال خيرج سهم ذي سهم منهم إىل غريه ما قلت من 

وهو يستحقه وكيف جيوز أن يسمى اهلل عز وجل أصنافا فيكونوا موجودين معا فيعطى أحدهم سهمه 
وسهم غريه لو جاز هذا عندي جاز أن جتعل يف سهم واحد فيمنع سبعة فرضا فرض هلم ويعطى واحد 

ض له والذي يقول هذا القول ال خيالفنا أن رجال لو قال أوصي لفالن وفالن وفالن وأوصي ما مل يفر
بثلث ماله لفالن وفالن وفالن كانت األرض أثالثا بني فالن وفالن وفالن وكذلك الثلث وال حمالف 

فالن علمته يف أن رجال لو قال ثلث مايل لفقراء بين فالن وغارم بين فالن رجل آخر وبين سبيل بين 
رجل آخر أن كل صنف من هؤالء يعطون من ثلثه وأن ليس لوصي وال لوال أن يعطي أحد هؤالء 

الثلث دون صاحبه وكذلك ال يكون مجيع املال للفقراء دون الغارمني وال للغارمني دون بين السبيل وال 
وصي ألن صنف ممن مسى دون صنف منهم أفقر وأحوج من صنف مث يعطيهموه دون غريهم ممن مسى امل

املوصي أو املتصدق قد مسى أصنافا فال يصرف مال صنف إىل غريه وال يترك من مسى له ملن مل يسم له 
معه ألن كال ذو حق ملا مسى له فال يصرف حق واحد إىل غريه وال يصرف حقهم إىل غريهم ممن مل 

أن ميضى إال على ما  يسم له فإذا كان هذا عندنا وعند قائل هذا القول فما أعطى اآلدميون ال جيوز
أعطوا فعطاء اهلل عز وجل أحق أن جيوز وأن ميضى على ما أعطي ولو جاز يف أحد العطائني أن يصرف 
 عمن أعطيه إىل من مل يطعه أو يصرف حق صنف أعطى إىل صنف أعطيه منهم كان يف عطاء اآلدميني 
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هلل عز وجل الفيء فقال وأعلموا أمنا غنمتم من شيء أجوز ولكنه ال جيوز يف واحد منهما وإاذ قسم ا  
فأن هلل مخسه وللرسول اآلية وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أربعة أمخاسه ملن أوجف على 
الغنيمة للفارس من ذلك ثالثة أسهم وللراجل سهم فلم نعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فضل 

رس الذي ليس مثله ومل نعلم املسلمني إال سووا بني الفارسني حىت قالوا الفارس ذا الغناء العظيم على الفا
لو كان فارس أعظم الناس غناء وآخر جبان سووا بينهما وكذلك قالوا يف الرجالة أفرأيت لو عارضنا 



وإياهم معارض فقال إذا جعلت أربعة أمخاس الغنيمة ملن حضر وإمنا معىن احلضور للغناء عن املسلمني 
ة يف املشركني فال أخرج األربعة األمخاس ملن حضر ولكنين أحصى أهل الغناء ممن حضر فأعطى والنكاي

الرجل سهم مائة رجل أو أقل إذا كان يغىن مثل غنائهم أو أكثر وأترك اجلبان وغري ذي النية الذي مل 
قليال بقدر  يغن فال أعطيه أو أعطيه جزءا من مائة جزء من سهم رجل ذي غناء أو أكثر قليال أو أقل

غنائه هل احلجة عليه إال أن يقال له ملا قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للفارس ثالثة أسهم 
وللراجل سهما فكان خمرج اخلرب منه عاما ومل نعلمه خص أهل الغناء بل أعطى من حضر على احلضور 

نا يف قسم ما أوجف عليه من واحلرية واإلسالم فقط دون الغناء ومن خالفنا يف قسم الصدقات ال خيالف
األربعة األمخاس فكيف جاز له أن خيالفنا يف الصدقات وقد قسم اهلل عز وجل هلم أبني القسم فيعطى 

بعضا دون بعض وإذا كان ال جيوز عندنا وال عنده يف املوجفني لو أجوفوا وهم أهل ضعف ال غناء هلم 
هم أهل غناء يقاتلون عدوا أهل شوكة شديدة على أهل ضعف من املشركني ال غناء عندهم وكان بإزائ

أن يعطوا مما أوجف عليه الضعفاء من املسلمني من الضعاء من املشركني وال يعطاه املسلمون ذوو الغناء 
الذين يقاتلون املشركني ذوي العدد والشوكة نظرا لالسالم وأهله حىت يعطى بالنظر ما أوجف عليه 

ضعفاء إىل املسلمني األقوياء املقاتلني للشرك األقوياء ألن عليه مؤنة املسلمون الضعفاء على املشركني ال
عظيمة يف قتاهلم وهم أعظم غناء عن املسلمني ولكين أعطي كل موجف حقه فكيف جاز أن تنقل 
صدقات قوم حيتاجون إليها إىل غريهم إن كانوا أحوج منهم أو يشركهم معهم أو ينقلها من صنف 

ذين نقلها عنهم حيتاجون إىل حقهم أو رأيت لو قال قائل لقوم أهل يسر كثر منهم إىل صنف والصنف ال
أوجفوا على عدو أنتم أغنياء فآخذ ما أوجفتم عليه فأقسمه على أهل الصدقات احملتاجني إذا كان عام 
سنة ألن أهل الصدقات مسلمون من عيال اهلل تعايل وهذا مال من مال اهلل تعاىل وأخاف إن حبست 

وليس  هذا عنهم  
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حيضرين مال غريه أن يضر هبم ضررا شديدا وأخذه منكم ال يضر بكم هل تكون احلجة عليه إال أن   
يقال له من قسم له أحق مبا قسم ممن مل يقسم له وإن كان من مل يقسم له أحوج وهكذا ينبغي أن يقال 

يت لو قال قائل يف أهل املواريث الذين قسم يف أهل الصدقات إهنا بقسمة مقسومة هلم بينة القسم أو رأ
اهلل تعاىل هلم أو الذين جاء أثر بالقسم هلم أو فيهما معا إمنا ورثوا بالقرابة واملصيبة بامليت فإن كان منهم 
أحد خريا للميت يف حياته ولتركته بعد وفاته وأفقر إىل ما ترك أوثر مبرياثه ألن كال ذو حق يف حال هل 

ه إال أن يقال ال تعدو ما قسم اهلل تبارك وتعاىل فهكذا احلجة يف قسم الصدقات قال تكون احلجة علي
الشافعي احلجة على من قال هذا القول أكثر من هذا وفيه كفاية وليست يف قول من قال هذا شبهة 
ينبغي عندي أن يذهب إليها ذاهب ألهنا عندي واهلل تعاىل أعلم إبطال حق من جعل اهلل عز وجل له 

ا وإباحة أن يأخذ الصدقات الوايل فينقلها إىل ذي قرابة له واحد أو صديق ببلد غري البلد الذي به حق
الصدقات إذا كان من أهل السهمانقال الشافعي فاحتج حمتج يف نقل الصدقات بأن قال إن بعض من 

م وهو لو يقتدى به قال إن جعلت يف صنف واحد أجزأ والذي قال هذا القول ال يكون قوله حجة تلز
قال هذا مل يكن قال إن جعلت يف صنف وأصناف موجودة وحنن نقول كما قال إذا مل يوجد من 

األصناف إال صنف أجزأ أن توضع فيه واحتج بأن قال إن طاوسا روى أن معاذ بن جبل قال لبعض 
اجرين أهل اليمن ائتوين بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعري واحلنطة فإن أهون عليكم وخري للمه

باملدينة قال الشافعي صاحل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار كل واحد كل سنة 
فكان يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يؤخذ من الرجل دينار أو قيمته من املعافر كان ذلك 

واحلنطة ألنه أكثر ما عندهم وإذا  إذا مل يوجد الدينا فلعل معاذا لو أعسروا بالدينار أخذ منهم الشعري
جاز أن يترك الدينار لغرض فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما وغريه من العرض بقيمة الدنانري 

فأسرعوا إىل أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم يقول الثياب خري للمهاجرين باملدينة وأهون عليكم ألنه 
دينة والثياب هبا أغلى مثنا فإن قال قائل هذا تأويل ال يقبل إال ال مؤنة كثرية يف احململ للثياب إىل امل

بداللة عمن روى عنه فإمنا قلناه بالدالئل عن معاذ وهو الذي رواه عنه هذا أخربنا مطرف بن مازن عن 
 معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذا قضى أميا رجل انتقل من 
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عشريته فعشره وصدقته إىل خمالف عشريته قال الشافعي فبني يف قصة  خمالف عشريته إىل غري خمالف  
معاذ أن هذا يف املسلمني خاصة وذلك أن العشر والصدقة ال تكون إال للمسلمني قال الشافعي وإذا رأى 

معاذ يف الرجل املأخوذ منه الصدقة ينتقل بنفسه وأهله عن خمالف عشريته أن تكون صدقته وعشره إىل 
ته وذلك ينتقل بصدقة ماله الناض واملاشية فيجعل معاذ صدقته وعشره ألهل خمالف خمالف عشري

عشريته ال ملن ينتقل إليه بقرابته دون أهل املخالف الذي انتقل عنه وإن كان األكثر أن خمالف عشريته 
ف لعشريته وإمنا خلطهم غريهم وكانت العشرية أكثر واآلخر أنه رأى أن الصدقة إذا ثبتت ألهل خمال

عشريته مل حتول عنهم صدقته وعشره بتحوله وكانت هلم كما تثبت بدءا قال الشافعي وهذا حيتمل أن 
يكون عشره وصدقته اليت هي بني ظهراين خمالف عشريته ال تتحول عنهم دون الناض الذي يتحول 

إيل أهل  ومعاذ إذا حكم هبذا كان من أن ينقل صدقة املسلمني من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة
املدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد وفيما روينا من هذا عن معاذ ما يدل على قولنا ال تنقل الصدقة من 
جريان املال املأخوذ منه الصدقة إىل غريهم قال الشافعي وطاوس لو ثبت عن معاذ شيء مل خيالفه إن شاء 

ال بعد أن تقبض ولو كان ما ذهب إليه اهلل تعاىل وطاوس حيلف ما حيل بيع الصدقات قبل أن تقبض و
من احتج علينا بأن معاذا باع احلنطة والشعري الذي يؤخذ من املسلمني بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن 

تقبض ولكنه عندنا إمنا قال ائتوين بعرض من الثياب فإن قال قائل كان عدي بن حامت جاء أبا بكر 
مبا فضل عن أهله ما فقد نقالها إىل املدينة فيحتمل أن يكون  بصدقات والزبرقان بن بدر ومها وإن جاءا

باملدينة أقرب الناس نسبا ودارا ممن حيتاج إىل سعة من مضر وطيء من اليمن وحيتمل أن يكون من 
حوهلم ارتد فلم يكن هلم حق يف الصدقة ويكون باملدينة أهل حق هم أقرب من غريهم وحيتمل أن يؤتى 

بردها إىل غري أهل املدينة وليس يف ذلك عن أ ي بكر خرب نصري إليه فإن قال قائل إنه هبا أبو بكر مث يأمر 
بلغنا أن عمر كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة قال الشافعي فباملدينة صدقات النخل والزرع والناض 

ا واملاشية وللمدينة ساكن من املهاجرين واألنصار وحلفائهما وأشجع وجهينة ومزينة هبا وبأطرافه
وغريهم من قبائل العرب فعيال ساكن املدينة باملدينة وعيال عشائرهم وجرياهنم وقد يكون عيال ساكن 

 أطرافها هبا وعيال جرياهنم 
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وعشائرهم فيؤتون هبا ويكونون جممعا ألهل السهمان كما تكون املياه والقرى جممعا ألهل السهمان   
ها إىل أقرب الناس هبم دارا ونسبا وكان أقرب الناس باملدينة دارا ونسبا من العرب ولعلهم استغنوا فنقل

فإن قال قائل فإن عمر كان حيمل على إبل كثرية إىل الشام والعراق قيل له ليس من نعم الصدقة واهلل 
ا أعلم وإمنا هي من نعم اجلزية ألنه إمنا حيمل على ما حيتمل من اإلبل وأكثر فرائض اإلبل ال حتمل أحد

أخربنا مالك عن زيد بن اسلم أن عمر كان يؤتى بنعم كثرية من نعم اجلزية أخربنا بعض أصحابنا عن 
حممد ابن عبداهلل بن مالك الدار عن حيىي بن عبداهلل بن مالك عن أبيه أن سأله أرأيت اإلبل اليت كان 

كان يبعث هبا معاوية وعمرو بن  حيمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده قال أخربين أ ي أهنا إبل اجلزية اليت
العاص قلت وممن كانت تؤخذ قال من أهل جزية أهل املدينة تؤخذ من بىن تغلب على وجهها فبيعت 

فيبتاع هبا إبل جلة فيبعث هبا إىل عمر فيحمل عليها أخربنا الثقة من أصحابنا عن عبداهلل بن أ ي حيىي عن 
اعة بعطاء أهل املدينة وكتب إىل وايل اليمامة أن حيمل سعيد بن أ ي هند قال بعث عبدامللك بعض اجلم

من اليمامة إىل املدينة ألف ألف درهم يتم هبا عطاءهم فلما قدم املال إىل املدينة أبو ان يأخذوه وقالوا 
أيطعمنا أوساخ الناس وما ال يصلح لنا أن نأخذه ال نأخذه أبدا فبلغ ذلك عبدامللك فرده وقال ال تزال 

قية ما فعلوا هكذا قلت سعيد بن أ ي هند ومن كان يومئذ يتكلم قال أوهلم سعيد بن املسيب يف القوم ب
وأبو بكر بن عبدالرمحن وخارجة بن زيد وعبيد اهلل بن عبداهلل يف رجال كثرية قال الشافعي وقوهلم ال 

حق ومن أن يصلح لنا أي ال حيل لنا أن نأخذ الصدقة وحنن أهل الفيء وليس ألهل الفيء يف الصدقة 
ينقل عن قوم إىل قوم غريهم قال الشافعي وإذا أخذت املاشية يف الصدقة ومست وأدخلت احلظري ووسم 
اإلبل والبقر يف أفخاذها والغنم يف أصول آذاهنا وميسم الصدقة مكتوب هلل عز وجل وتوسم اإلبل اليت 

أن ميسم الصدقة خمالف مليسم  تؤخذ يف اجلزية ميسما خمالفا مليسم الصدقة فإن قال قائل ما دل على
اجلزية قيل فإن الصدقة أداها مالكها هلل وكتبت هلل عز وجل على أن مالكها أخرجها هلل عز وجل وإبل 



اجلزية أديت صغارا ال أجر لصاحبها فيها أخربنا مالك عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال لعمر إن يف الظهر 
 ناقة عمياء قال أمن نعم اجلزية أم 
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من نعم الصدقة قال بل من نعم اجلزية وقال له إن عليها ميسم اجلزية وهذا يدل على فرق بني   
امليسمني أيضا وقال بعض الناس مثل قولنا أن كل ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات وقالوا سبيل 

سلم قال يف الركاز اخلمس الركاز سبيل الصدقات ورووا مثل ما روينا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و
قال الشافعي واملعادن من الركاز ويف كل ما أصيب من دفن اجلاهلية مما جتب فيه الزكاة أو ال جتب فهو 
ركاز ولو أصابه غين أو فقري كان ركازا فيه اخلمس قال الشافعي مث عاد ملا شدد فيه كله فأبطله فزعم 

اهلل عز وجل أن يكتمه الوايل وللوايل أن يرده عليه بعد  أن الرجل إذا وجد ركازا فواسع فيما بينه وبني
ما يأخذه منه ويدعه له قال الشافعي أو رأيت إذ زعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جعل يف 

الركاز واخلمس وزعم أن كل ما أخذ من مسلم قسم على قسم الصدقات فقد أبطل احلق بالسنة يف 
اخلمس إمنا جيب عندنا وعنده يف ماله ملساكني جلعه اهلل عز وجل أخذه وحق اهلل عز وجل يف قسمه و

هلم فكيف جاز للوايل أن يترك حقا أوجبه اهلل عز وجل يف ماله وذلك احلق ملن قسمه اهلل عز وجل له 
أرأيت لو قال قائل هذا يف عشر الطعام أو زكاة الذهب أو زكاة التجارة أو غري ذلك مما يؤخذ من 

جة عليه أليس أن يقال إن الذي عليك يف مالك إمنا هو شيء وجب لغريك فال حيل املسلمني ما احل
للسلطان تركه لك وال لك حبسه إن تركه لك السلطان عمن جعله اهلل تبارك وتعاىل له قال الشافعي 
ولست أعلم من قال هذا يف الركاز ولو جاز هذا يف الركاز جاز يف مجيع من وجب عليه حق يف ماله 

ه وللسلطان أن يدعه له فيبطل حق من قسم اهلل عز وجل له من أهل السهمان الثمانية فقال إنا أن حيبس
روينا عن الشعيب أن رجال وجد أربعة آالف فقال علي بن أ ي طالب رضي اهلل تعاىل عنه ألقضني فيها 

ي وهذا قضاء بينا أما أربعة أمخاس فلك ومخس للمسلمني مث قال واخلمس مردود عليك قال الشافع
احلديث ينقض بعضه بعضا إذ زعم أن عليا قال ومخس للمسلمني فكيف جيوز أن يكون الوايل يرى 



للمسلمني يف مال رجل شيئا مث يرده عليه أو يدعه له والواجب على الوايل أن لو منع رجل من املسلمني 
عن علي بإسناد موصول شيئا هلم يف ماله أن جياهده عليه قال الشافعي وهذا عن علي مستنكر وقد روى 

 أنه قال أربعة أمخاس 
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لك واقسم اخلمس على فقراء أهلك وهذا احلديث أشبه بعلي لعل عليا علمه أمينا وعلم يف أهله فقراء   
من أهل السهمان فأمره أن يقسمه فيهم قال الشافعي وهم خمالفون ما روى عن الشعيب من وجهني 

من كانت له مائتا درهم فليس للوايل أن يعطيه وال له أن يأخذ شيئا من  أحدمها أهنم يزعمون أن
السهمان املقسومة بني من مسى اهلل عز وجل وال من الصدقة تطوعا والذي زعموا أن عليا ترك له مخس 
ركازه وهذا رجل له أربعة آالف درهم ولعله أن يكون له مال سواها ويزعمون أن الوايل إذا أخذ منه 

 ماله مل يكن للوايل أن يعود مبا أخذ منه عليه وال على أحد يعوله ويزعمون أن لو وليها هو واجبا يف
دون الوايل مل يكن له حبسها وال دفعها إىل أحد يعوله قال الشافعي والذي روي عن علي رضي اهلل 

ا بكل وجه تعاىل عنه إعادهتا عليه بعد أن أخذها منه أو تركها له قبل أن يأخذها منه وهذا إبطاهل
وخالف ما يقولون وإذا صار له أن يكتمها وللوايل أن يردها عليه فليست بواجبة عليه وتركها ال تؤخذ 

منه وأخذها سواء وقد أبطل هبذا القول السنة يف أن يف الركاز اخلمس وأبطل به حق من قسم اهلل عز 
كاز قيل فإذا قال قائل فإذا صلح يف وجل له من أهل السهمان الثمانية فإن قال ال يصلح هذا إال يف الر

الركاز وهو من الصدقات صلح يف كلها ولو جاز لك أن ختص بعضها دون بعض قلت يصلح يف 
العشور وصدقات املاشية وقال غريي وغريك يصلح يف صدقة الرقة وال يصلح يف هذا فإن قال فإمنا هو 

بع العشر ويف املاشية خمتلفة وهي خمالفة مخس وكذلك احلق فيه كما احلق يف الزرع العشر ويف الرقة ر
كل هذا وإمنا يؤخذ من كل بقدر ما جعل فيه ويقسم كل حيث قسم الصدقات قال الشافعي مث خالفنا 

بعض الناس فيما يعطى من الصدقات فقال ال يأخذ منها أحد له مال جتب فيه الزكاة وال يعطى منها 
الشافعي وإذا كان الرجل ال يكون له مائتا درهم وال أحد مائيت درهم وال شيء جتب فيه الزكاةقال 



شيء جتب فيه الزكاة فال حيل له أن يأخذ منها شيئا إذا مل يكن حمتاجا بضعف حرفة أو كثرة عيال 
وكان الرجل يكون له أكثر منها فيكون حمتاجا بضعف احلرفة أو بغلبة العيال فكانت احلاجة إمنا هي ما 

طالب للزكاة وماله ال على قدر املال فقط فكيف إذا كان الرجل له مائة عرف الناس على قدر حال ال
من العيال ومائتا درهم ال يعطى وهذا احملتاج البني احلاجة وآخر إن مل يكن له مائتا درهم وال عيال له 

 وليس بالغين أعطى والناس يعلمون أن هذا الذي أمر بإعطائه أقرب من الغىن والذي هنى عن إعطائه أبعد
 من الغين 
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ومل إذا كان الغارم يعطى ما خيرجه من الغرم وال يعطى الفري ما خيرجه من الفقر وهو أن يقول إن   
أخرجه من الفقر إىل الغىن مائة درهم أو أقل مل يزد عليها فلم إذا مل خيرجه من الفقر إىل الغىن إال مائتا 

ة عليه فيها إمنا الزكاة عليه فيها إذا حال عليها درهم ال يعطاها وهو يوم يعطاها ال زكا  

 كتاب الصيام الصغري  
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبداهلل بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهلل  

صلى اهلل عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن 
عليكم فأكملوا العدة ثالثني قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وهبذا نقول فإن مل تر العامة هالل شهر  غم

رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله لألثر واالحتياط قال الشافعي أخربنا الدراوردي عن حممد بن 
هلل تعاىل عنه عبداهلل بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت احلسني أن رجال شهد عند علي رضي ا

على رؤية هالل رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان أحب 
إىل من أن أفطر يوما من رمضان قال الشافعي بعد ال جيوز على هالل رمضان إال شاهدان قال الشافعي 

ب استدل عليه ببينة وقال وقد قال بعض أصحابنا ال أقبل عليه إال شاهدين وهذا القياس على كل معي
بعضهم مجاعة قال الشافعي وال أقبل على رؤية هالل الفطر إال شاهدين عدلني وأكثر فإن صام الناس 

بشهادة واحد أو اثنني أكملوا العدة ثالثني إال أن يروا اهلالل أو تقوم بينة برؤيته فيفطروا وإن غم 



ن رئي قبل صومهم بيوم قضوا يوما ألهنم تركوا يوما الشهران معا فصاموا ثالثني فجاءهتم بينة بأن شعبا
من رمضان وإن غما فجاءهتم البينة بأهنم صاموا يوم الفطر أفطروا أي ساعة جاءهتم البينة فإن جاءهتم 

البينة قبل الزوال صلوا صالة العيد وإن كان بعد الزوال مل يصلوا صالة العيد وهذا قول من أحفظ عنه 
عي فخالفه يف هذا بعض الناس فقال فيه قبل الزوال قولنا وقال بعد الزوال خيرج من أصحابنا قال الشاف

هبم اإلمام من الغد وال يصلى هبم يف يومهم ذلك قال الشافعي فقيل بعص من حيتج هبذا القول إذا كانت 
صالة العبد عندنا وعندك سنة ال تقضى إن تركت وغمك وقت فكيف أمرت هبا أن تعمل يف غريه 

ذا مضى الوقت تعمل وأنت إ  
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يف وقت مل تؤمر بأن تعمل مثل املزدلفة إذا مرت ليلتها مل تؤمر باملبيت فيها واجلمار إذا مضت أيامها   
مل تؤمر برميها وأمرت بالفدية فيما فيه فدية من ذلك ومثل الرمل إذا مضت األطواف الثالثة فال ينبغي 

ي ألنه مضى وقته وليس منه بدل بكفارة وإذا أمرت بالعيد يف غري وقته أن تأمر به يف األربعة البواق
فكيف مل تأمر به بعد الظهر من يومه والصالة حتل يف يومه وأمرت هبا من العد ويوم الفطر أقرب من 

وقت الفطر من غده قال فإنا من غد تصلى يف مثل وقته قيل له أو ليس تقول يف كل ما فات مما يقضي 
ات يقضي إذا ذكر فكيف خالفت بني هذا وبني ذلك فإن كانت علتك الوقت فما تقول فيه من املكتوب

إن تركته من غده أتصليه بعد غده يف ذلك الوقت قال ال قيل فقد تركت علتك يف أن تصلي يف مثل 
نه ذلك الوقت فما حجتك فيه قال روينا فيه شيئا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلنا قد مسعناه ولك
ليس مما يثبت عندنا واهلل أعلم وأنت تضعف ما هو أقوى منه وإذا زعمت أنه ثابت فكيف يقضى يف 

غده ومل تنهه أن يقضى بعده فينبغي أن تقول يقضى بعد أيام وإن طالت األيام قال الشافعي وأنا أحب 
وبعد الغد إن مل يفعل أن أذكر فيه شيئا وإن مل يكن ثابتا وكان جيوز أن يفعل تطوعا أن يفعل من الغد 

من الغد ألنه تطوع وأن يفعل املرء ما ليس عليه أحب إىل من أن يدع ما عليه وإن مل يكن احلديث ثابتا 
فإذا كان جيوز أن يفعل بالتطوع فهذا خري إراده اهلل به أرجو أن يأجره اهلل عليه بالنية يف عمله قال 



فطر قال الشافعي أخربنا مالك أنه بلغه أن اهلالل يف الشافعي بعد ال يصلي إذا زالت الشمس من يوم ال
زمن عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حىت غابت الشمس قال الشافعي وهكذا نقول إذا مل ير 
اهلالل ومل يشهد عليه أنه رئى ليال مل يفطر الناس برؤية اهلالل يف النهار كان ذلك قبل الزوال أو بعده 

ليلة اليت تستقيل وقال بعض الناس فيه إذا رئي بعد الزوال قولنا وإذا رئي قبل وهو واهلل أعلم هالل ال
الزوال أفطروا وقالوا إمنا اتبعنا فيه أثرا رويناه وليس بقياس فقلنا األثر أحق أن يتبع من القياس فإن كان 

غري ذلك  ثابتا فهو أوىل أن يؤخذ به قال الشافعي اذا رأى الرجل هالل رمضان وحده يصوم ال يسعه
  وإن رأى هالل شوال فيفطر إال أن يدخله شك أو خياف أن يتهم على االستخفاف بالصوم

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
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باب الدخول يف الصيام واخلالف فيه    
الصالة إال بنية  قال الشافعي رمحه اهلل فقال بعض أصحابنا ال جيزي صوم رمضان إال بنية كما ال جتزي 

واحتج فيه بأن ابن عمر قال ال يصوم إال من أمجع الصيام قبل الفجر قال الشافعي وهكذا أخربنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر قال الشافعي فكان هذا واهلل أعلم على شهر رمضان خاصة وعلى ما أوجب املرء 

ينوي الصوم قبل الزوال ما مل يأكل على نفسه من نر أو وجب عليه من صوم فأما التطوع فال بأس أن 
ومل يشرب فخالف يف هذا القول بعض الناس فقال معىن قول ابن عمر هذا على النافلة فال جيوز يف 

النافلة من الصوم وجيوز يف شهر رمضان وخالف يف هذا اآلثار قال الشافعي وقيل لقائل هذا القول مل 
م النذر وال صوم الكفارات إال بنية وكذلك عندك زعمت أن صوم رمضان جيزي بغري نية وال جيزي صو

ال جتزي الصالة املكتوبة وال نذر الصالة وال التيمم إال بنية قال ألن صوم النذر والكفارات بغري وقت 
مىت عمله أجزأ عنه والصالة والنية للتيمم بوقت قيل له ما تقول فيمن قال هلل على أن أصوم شهرا من 

ا كان آخر شهر منها فصامه ال ينوي به النذر قال ال جيزئه قيل قد وقت السنة هذه السنة فأمهل حىت إذ



ومل يبق منها إال هذا الشهر فصار إن مل يصمه خيرج من الوقت وقيل له ما تقول إن ترك الظهر حىت ال 
نه مل يبقى عليه من وقتها إال ما يكملها فيه مث صلى أربعا كفرض الصالة ال ينوى الظهر قال ال جيزئه أل

ينو الظهرقال الشافعي ال أعلم بني رمضان وبني هذا فرقا وقد اعتل بالوقت فأوجدنا الوقت يف املكتوبة 
حمدودا وحمصورا يفوت إن ترك العمل فيه فأوجدناه ذلك يف النذر مث أوجدناه يف الوقتني احملصورين 

ة والنذر ألنه مل يبق للمكتوبة كالمها عمال كعمل املكتوبة وعمل النذر وليس يف الوقتني فضل للمكتوب
والنذر موضع إال هذا الوقت الذي عملهما فيه ألنه عملهما يف آخر الوقت فزعم أهنما ال جيزيان إذا مل 

ينو هبما املكتوبة والنذر فلو كانت العلة أن الوقت حمصور انبغى أن يزعم ههنا أن املكتوبة والنذر جيزيان 
رمضان إذا كان وقته حمصورا قال الشافعي رمحه اهلل فمن قال ال إذا كان وقتهما حمصورا كما جيزي 

جيزي رمضان إال بنية فلو اشتبهت عليه الشهور وهو أسري فصام شهر رمضان ينوي به التطوع مل جيزه 
وكان عليه أن يأتى بالبدل منه ومن قال جيزي بغري نية فقد أجزأ عنه غري أن قائل هذا القول قد أخطأ 

  أعلم فزعم أن رجال لو أصبح قوله عندي واهلل
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يرى أنه يوم من شعبان فلم يأكل ومل يشرب ومل ينو اإلفطار فعلم أنه من رمضان قبل نصف النهار   
فأمسك عن الطعام أجزأ عنه من شهر رمضان وهذا يشبه قوله األول مث قال وإن علم بعد نصف النهار 

عليه أن يأتى بيوم مكانه وهذا خالف قوله األول قال الشافعي وإمنا فأمسك ونوى الصيام مل جيزه وكان 
قال ذلك فيما علمت بالرأي وكذلك قال فيه أصحابنا واهلل أعلم بالرأي فيما علمت ولكن معهم قياس 

 فصح فيه ملن خالفه قول أصحابنا واهلل أعلم وهذا فيما أرى أحسن وأوىل أن يقال به إذا كان قياسا 
ر الصائم والسحور واخلالف فيه باب ما يفط   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل الوقت الذي حيرم فيه الطعام على الصائم حني يتبني الفجر اآلخر معترضا  
يف األفق قال الشافعي وكذلك بغلنا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أن تغيب الشمس وكذلك قال 

الشافعي فإن أكل فيما بني هذين الوقتني أو شرب عامدا  اهلل عز وجل مث أمتوا الصيام إىل الليل قال



لألكل والشرب ذاكرا للصوم فعليه القضاء قال الشافعي أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خال 
بن أسلم أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أفطر يف رمضان يف يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت 

ري املؤمنني قد طلعت الشمس فقال عمر اخلطب يسري قال الشافعي كأنه الشمس فجاءه رجل فقال يا أم
يريد بذلك واهلل أعلم قضاء يوم مكانه قال الشافعي وأستحب التأين بالسحور ما مل يكن يف وقت 

مقارب خياف أن يكون الفجر طلع فإين أحب قطعه يف ذلك الوقت فإن طلع الفجر ويف فيه شيء قد 
إدخاله فاه ال يصنع شيئا إمنا يفطر بإدخاله جوفه فإن ازدرده بعد الفجر قضى أدخله ومضعه لفظه ألن 

يوما مكانه والذي ال يقضى فيه من ذلك الشيء يبقى بني أسنانه يف بعض فيه مما يدخله الريق ال ميتنع 
منه فإن ذلك عندي خفيف فال يقض فأما كل ما عد إدخاله مما يقدر على لفظه فيفطره عندي واهلل 

م وقال بعد نفطره مبا بني أسنانه إذا كان يقدر على طرحه قال الربيع إال أن يغلبه وال قال الشافعي أعل
 وأحب تعجيل الفطر وترك تأخريه وإمنا أكره تأخريه إذا عمد ذلك كأنه يرى 
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ل اهلل صلى اهلل الفضل فيه قال الشافعي أخربنا مالك عن أ ي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسو  
عليه وسلم قال ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر ومل يؤخروه قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن 

شهاب عن محيد بن عبدالرمحن ابن عوف أن عمر وعثمان كانا يصليان املغرب حني ينظران الليل أسود 
أخري ذلك واسعا ال أهنما يعمدان مث يفطران بعد الصالة وذلك يف رمضان قال الشافعي كأهنما يريان ت

الفضل لتركه بعد أن أبيح هلما وصارا مفطرين بغري أكل وال شرب ألن الصوم ال يصلح يف الليل وال 
يكون به صاحبه صائما وإن نواه قال الشافعي فقال بعض أصحابنا ال بأس أن حيتجم الصائم وال يفطره 

مر أنه كان حيتجم وهو صائم مث ترك ذلك قال ذلك قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن ع
الشافعي وأخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه مل ير أباه قط احتجم وهو صائم قال الشافعي 

وهذا فتيا كثري ممن لقيت من الفقهاء وقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال أفطر احلاجم 
قال الشافعي وال أعلم واحدا منهما ثابتا ولو ثبت واحد منهما واحملجوم وروي عنه أنه احتجم صائما 



عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قلت به فكانت احلجة يف قوله ولو ترك رجل احلجامة صائما للتوقي كان 
أحب إىل ولو احتجم مل أره يفطره قال الشافعي من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه 

هبذا أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال الشافعي ومن أكل أو شرب ناسيا القيء فال قضاء عليه و
فليتم صومه وال قضاء عليه وكذلك بلغنا عن أ ي هريرة وقد قيل إن أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل 
ليس حبافظ قال الشافعي وقد قال بعض أصحابنا يقضى ولسنا نأخذ بقوله وقال بعض الناس مبثل قولنا 

ي واحلجة عليهم يف الكالم يف الصالة ساهيا وتفريقه بني العمد والنسيان يف الصوم حجة عليهم ال يقض
يف الصالة بل الكالم يف الصالة ناسيا أثبت وأوىل ألنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فكيف فرق بني 

ا لصومه قضاء فرأي العمد والنسيان يف الصوم وإمنا فرق بينهما بأن أبا هريرة مل ير على من أكل ناسي
 أ ي هريرة حجة فرق هبا بني العمد والنسيان وهو عندنا حجة مث ترك رواية 
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أ ي هريرة وابن عمر وعمران بن حصني وطلحة بن عبيداهلل وغريهم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه   
صالة فهذا عن رسول اهلل وسلم حديث ذي اليدين وفيه ما دل على الفرق بني العمد والنسيان يف ال

صلى اهلل عليه وسلم ثابت وما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوجب مما جاء عن غريه فترك 
األوجب واألثبت وأخذ بالذي هو أضعف عنده وعاب غريه إذا زعم أن العمد يف الصوم والنسيان سواء 

 مل يقم بذلك قال الشافعي من احتلم يف مث قال مبا عاب يف الصالة فزعم أن العمد والنسيان سواء مث
رمضان اغتسل ومل يقض وكذلك من أصاب أهله مث طلع اجلفر قبل أن يغتسل مث أمت صومه قال الشافعي 

وإن طلع الفجر وهو جمامع فأخرجه من ساعته أمت صومه ألنه ال يقدر على اخلروج من اجلماع إال هبذا 
قد بان له الفجر كفر قال الشافعي أخربنا مالك عن عبداهلل وإن ثبت شيئا آخر أو حركه لغري إخراج و

ابن عبدالرمحن بن معمر عن أ ي يونس موىل عائشة عن عائشة رضي اهلل عنهاأن رجال قال لرسو اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وهي تسمع إين أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أريد الصيام فأغتسل مث أصوم ذلك اليوم فقال الرجل إنك لست مثلنا قد غفر اهلل  وأنا أصبح جنبا وأنا



لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال واهلل إين ألرجو أن أكون 
 أخشا كم هلل وأعلمكم مبا أتقى قال الشافعي وقد جاء هذا من غري هذا الوجه وهو قول العامة عندما

ويف أكثر البلدان فإن ذهب ذاهب إىل أنه جنب من مجاع يف رمضان فإن اجلماع كان وهو مباح 
واجلنابة باقية مبعىن متقدم والغسل ليس من الصوم بسبيل وإن وجب باجلماع فهو غري اجلماع قال 

لثالثة وقد الشافعي وهذا حجة لنا على من قال يف املطلقة لزوجها عليها الرجعة حىت تغتسل من احليضة ا
قال اهلل تبارك وتعاىل ثالثة قروء والقرء عنده احليضة فما بال الغسل وإن وجب باحليض فهو غري احليض 

فلو كان حكمه إذا وجب به حكم احليض كان حكم الغسل إذا وجب باجلماع حكم اجلماع فأفطر 
ك الرواية لعل تلك وكفر من أصبح جنبا قال الشافعي فإن قال فقد روي فيه شيء فهذا أثبت من تل

الرواية كانت بأن مسع صاحبها من أصبح جنبا أفطر على معىن إذا كان اجلماع بعد الفجر أو عمل فيه 
 بعد 
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الفجر كما وصفنا قال الشافعي ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعلها مل ينقض صومه ومن   
النفس يف احلالني عنها أفضل ألنه منع شهوة يرجى من اهلل  مل حترك شهوته فال بأس له بالقبلة وملك

تعاىل ثواهبا قال الشافعي وإمنا قلنا ال ينقض صومه ألن القبلة لو كانت تنقض صومه مل يقبل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ومل يرخص ابن عباس وغريه فيها كما ال يرخصون فيما يفطر وال ينظرون يف ذلك 

الصائم هلا وال غري شهوة قال الشافعي أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن إىل شهوة فعلها 
عائشة قالت إن كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم مث تضحك قال 

الشافعي أخربنا مالك أن عائشة كانت إذا ذكرت ذلك قالت وأيكم أملك ألربه من رسول اهلل صلى 
وسلم قال الشافعي أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال مل أر القبلة تدعو إىل خري اهلل عليه 

قال الشافعي أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم 



تالفا فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب قال الشافعي وهذا عندي واهلل أعلم على ما وصفت ليس اخ
  منهم ولكن على االحتياط لئال يشتهي فيجامع وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وك    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

ولكهذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كق    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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باب اجلماع يف رمضان واخلالف فيه    



قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محيد بن عبدالرمحن عن أ ي  
أو صيام شهرين  هريرة أن رجال أفطر يف شهر رمضان فأمره النيب صلى اهلل عليه وسلم بعتق رقبة

متتابعني أو إطعام ستني مسكينا قال إين ال أجد فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعرق متر فقال خذ 
هذا فتصدق به فقال يا سرول اهلل ما أجد أحدا أحوج مين فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت 

راساين عن سعيد بن املسيب قال أتى بدت أنيابه مث قل كله قال الشافعي أخربنا مالك عن عطاء اخل
أعرا ي النيب صلى اهلل عليه وسلم ينتف شعره ويضرب حنره ويقول هلك األبعد فقال النيب صلى اهلل عليه 
وسلم وما ذاك قال أصبت أهلي يف رمضان وأنا صائم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هل تستطيع 

هتدي بدنة قال ال قال فاجلس فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه  أن تعتق رقبة قال ال قال فهل تستطيع أن
وسلم بعرق متر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أجد أحدا أحوج مين قال فكله وصم يوما مكان ما 

أصبت قال عطاء فسألت سعيدا كم يف ذلك العرق قال ما بني مخسة عشر صاعا إىل عشرين قال 
أهلك قال الشافعي فبهذا كله نأخذ يعتق فإن مل يقدر صام  الشافعي ويف حديث غري هذا فأطعمه

شهرين متتابعني فإن مل يقدر أطعم ستني مسكيناقال الشافعي وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم كله 
واطعمه أهلك حيتمل معاين منها أنه ملا كان يف الوقت الذي أصاب أهله فيه ليس ممن يقدر على واحدة 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه بأن قال له يف شيء أتى به كفر به فلما ذكر  من الكفارات تطوع رسول
احلاجة ومل يكن الرجل قبضه قال كله وأطعمه أهلك جعل له التمليك حينئذ وحيتمل أن يكون ملكه 
فلما ملكه وهو حمتاج كان إمنا يكون عليه الكفارة إذا كان عنده فضل فلم يكن عنده فضل فكان له 

هله وحيتمل يف هذا أن تكون الكفارة دينا عليه مىت أطاقها أو شيئا منها وإن كان ذلك ليس أكله هو وأ
يف اخلرب وكان هذا أحب إلينا وأقرب من االحتياط وحيتمل أن كان ال يقدر على شيء من الكفارات 

عنهم فكان لغريه أن يكفر عنه وأن يكون لغريه أن يضعه عليه وعلى أهله إن كانوا حمتاجني وجيزي 
وحيتمل أن يكون إذا مل يقدر يف حاله تلك على الكفارة أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوبا 

 كما تسقط الصالة عن املغمى عليه إذا كان مغلوبا واهلل أعلم وحيتمل إذا كفر 
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وجهة قال وأحب أن  أن تكون الكفارة بدال من الصيام وحيتمل أن يكون الصيام مع الكفارة ولكل  

يكفر مىت قدر وأن يصوم مع الكفارة قال الشافعي ويف احلديث ما يبني أن الكفارة مد ال مدين قال 
الشافعي وقال بعض الناس مدين وهذا خالف احلديث واهلل أعلم قال الشافعي وإن جامع يوما فكفر مث 

يوم غري فرض املاضيقال الشافعي جامع يوما فكفر وكذلك إن مل يكفر فلكل يوم كفارة ألن فرض كل 
وقال بعض الناس إن كفر مث عاد بعد الكفارة كفر وإن مل يفكر حىت يعود فكفارة واحدة ورمضان كله 
واحد قال الشافعي فقيل لقائل هذا القول ليس يف هذا خرب مبا قلت واخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ما دل عندنا واهلل أعلم على أنه لو جامع يوما آخر أمر  وسلم أنه أمر رجال جامع مرة بكفارة ويف ذلك
بكفارة ألن كل يوم مفروض عليه فإىل أي شيء ذهبت قال أال ترى أنه لو جامع يف احلج مرارا كانت 
عليه كفارة واحدة قلنا وأي شيء احلج من الصوم احلج شريعة والصوم أخرى قد يباح يف احلج األكل 

اح يف الصوم اللبس والصيد والطيب وحيرم يف احلجقال الشافعي واحلج والشرب وحيرم يف الصوم ويب
إحرام واحد وال خيرج أحد منه إال بكماله وكل يوم من شهر رمضان كماله بنفسه ونقصه فيه أال ترى 
أنه يصوم اليوم من شهر رمضان مث يفطر وقد كمل اليوم وخرج من صومه مث يدخل يف آخر فلو أفسده 

له واحلج مىت أفسد عندهم قبل الزوال من يوم عرفة فسد كله وإن كان قد مضى كثري مل يفسد الذي قب
من عمله مع أن هذا القول خطأ من غري وجه الذي يقيسه باحلج يزعم أن اجملامع يف احلج ختتلف 

أحكامه فيكون عليه شاة قبل عرفة ويفسد حجه وبدنة إذا جامع بعد الزوال وال يفسد حجه وهذا عنده 
صوم ال خيتلف يف أول النهار وآخره إمنا عليه رقبة فيهما ويفسد صومه فيفرق بينهما يف كل واحدة يف ال

منهما ويفرق بينهما يف الكفارتني ويزعم أنه لو جامع يوما مث كفر مث جامع يوما آخر مث كفر وهو لو 
ذلك قال احلج واحد  كفر عنده يف احلج عن اجلماع مث عاد جلماع آخر مل يعد الكفارة فإذا قيل له مل

وأيام رمضان متفرقة قلت فكيف تقيس أحدمها باألخر وهو جيامع يف احلج فيفسده مث يكون عليه أن 
يعمل عمل احلج وهو فاسد وليس هكذا الصوم وال الصالة قال الشافعي فإن قال قائل منهم فأقيسه 

كفر وحينث عامدا فال يفكر عندك بالكفارة قلنا هو من الكفارة أبعد احلانث حينث غري عامد للحنث في
 وأنت إذا جامع عامدا كفر وإذا جامع غري 
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عامد مل يكفر فكيف قسته بالكفارة واملفكر ال يفسد عمال خيرج منه وال يعمل بعد الفساد شيئا   

نه قال يقضيه إمنا خيرج به عندك من كذبة حلف عليها وهذا خيرة من صوم ويعود يف مثل الذي خرج م
الشافعي ولو جامع صبية مل تبلغ أو أتى هبيمة فكفارة واحدة ولو جامع بالغة كانت كفارة ال يزاد عليها 

على الرجل وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته وكذلك يف احلج والعمرة وهبذا مضت السنة أال ترى أن 
يف الذي جامع يف احلج تكفر املرأة قال النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقل تكفر املرأة وأنه مل يقل يف اخلرب 

الشافعي فإن قال قائل فما بال احلد عليها يف اجلماع وال تكون الكفارة عليها قيل احلد اليشبه الكفارة 
أال ترى أن احلد خيتلف يف احلر والعبد والثيب والبكر وال خيتلف اجلماع عامدا يف رمضان مع افتراقهما 

ندعي إذا فرقت األخبار بني الشيء أن يفرق بينه كما فرقت قال الشافعي  يف غري ذلك فإن مذهبنا ومنا
وإن جامع يف قضاء رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أفسد صومه وال كفارة عليه ولكن يقضي يوما 

مكان يومه الذي جامع فيه قال الشافعي وهكذا قال بعض الناس وهذا كان عندنا أوىل أن يكفر ألن 
يقوم مقامه فإذا اقتصر بالكفارة على رمضان ألهنا جاءت فيه يف اجلماع ومل يقس عليه  البدل يف رمضان

البدل منه فكيف قاس عليه الطعام والشراب ومل تأت فيه كفارة قال الشافعي وإن جامع ناسيا لصومه مل 
 يكفر وإن جامع على شبهة مثل أن يأكل ناسيا فيحسب أنه قد أفطر فيجامع على هذه الشبهة فال

كفارة عليه يف مثل هذا قال الشافعي وهذا أيضا من احلجة عليهم يف السهو يف الصالة إذا زعموا أن من 
جامع على شبهة سقطت عنه الكفارة فمن تكلم وهو يرى أن الكالم يف الصالة كان له مباحا أوىل أن 

صومه تام ال جتب يسقط عنه فساد صالته قال الشافعي وإن نظر فأنزل من غري ملس وال تلذذ هبا ف
الكفارة يف رمضان إال مبا جيب به احلد أن يلتقي اخلتانان فأما ما دون ذلك فإنه ال جيب به الكفارة وال 

جتب الكفارة يف فطر يف غري مجاع وال طعام وال شراب وال غريه وقال بعض الناس جتب إن أكل أو 
 شرب كما جتب باجلماع 
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ملن يقول هذا القول السنة جاءت يف اجملامع فمن قال لكم يف الطعام والشراب قال  قال الشافعي فقيل  

قلناه قياسا على اجلماع فقلنا أو يشبه األكل والشرب اجلماع فتقيسهما عليه قال نعم يف وجه من أهنما 
قيل فما حمرمان يفطران فقيل هلم فكل ما وجدمتوه حمرما يف الصوم يفطر قضيتم فيه بالكفارة قال نعم 

تقول فيمن أكل طيبا أو دواء قال ال كفارة عليه قلنا ومل قال هذا ال يغذو اجلسد قلنا إمنا قست هذا 
باجلماع ألنه حمرم يفطر وهذا عندنا وعندك حمرم يفطر قال هذا ال يغذو اجلسد قلنا وما أدراك أن هذا ال 

ومل يكفر وقد يغذو هذا البدن فيما يغذو البدن وأنت تقول إن ازدرد من الفاكهة شيئا صحيحا فطره 
نرى وقلنا قد صرت من الفقه رىل الطب فإن كنت صرت إىل قياس ما يغذو فاجلماع يقص البدن وهو 
إخراج شيء ينقص البدن وليس بإدخال شيء فكيف قسته مبا يزيد يف البدن واجلماع ينقصه وما يشبعه 

ومها ال يغذوان وإن اعتلك الغذاء وال كفارة واجلماع جييع فكيف زعمت أن احلقنة والسعوط يفطران 
فيهما عندك كان يلزمك أن تنظر كل ما حكمت له حبكم الفطر أن حتكم فيه بالكفارة إن أردت 

القياس أخربنا مالك بن أنس عن نافع ابن عمر أنه قال من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن استقاء عامدا 
حنن وأنتم فقد وجدنا رجال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه فعليه القضاء قال الشافعي وهكذا نقول 

وسلم يرى على رجل إن أفطر من أمر عمده القضاء وال يرى عليه الكفارة فيه وهبذا قلت ال كفارة إال 
يف مجاع ورأيت اجلماع ال يشبه شيئا سواه رأيت حده مباينا حلدود سواه ورأيت من رأيت من الفقهاء 

رم إذا أصاب أهله أفسد حجه ومضى فيه وجاء بالبدل منه وقد حيرم عليه يف احلج جمتمعني على أن احمل
الصيد والطيب واللبس فأي ذلك فعله مل يفسد حجه غري اجلماع ورأيت من جامع وجب عليه الغسل 
وليس كذلك من صنع ما هو أقذر منه فبهذا فرقنا بني اجلماع وغريه قال الشافعي إن تلذذ بامرأته حىت 

فسد صومه وكان عليه قضاؤه وما تلذذ به دون ذلك كرهته وال يفسد واهلل أعلم وإن أتى امرأته نزل أ
يف دبرها فيبة أو فغيبة أو تلوط أفسد وكفر مع اإلمث باهلل يف احملرم الذي أتى مع إفساد الصوم وقال بعض 

قال الشافعي فخالفه  الناس يف هذا كله ال كفارة عليه وال يعيد صوما إال أن ينزل فيقضى وال يكفر
 بعض أصحابه يف اللوطي ومن أتى امرأته يف بدرها فقال يفسد وقال هذا 
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مجاع وإن كان غري وجه اجلماع املباح ووافقه يف اآلتى للبهيمة قال وكل مجاع غري أن يف هذا معصية   
حرم اهلل من وجهني قال الشافعي  هلل عز وجل من وجهني فلو كان أحدمها يزاد عليه زيد على اآليت ما

وال يفسد الكحل وإن تنخمه فالنخامة جتيء من الرأس باستنزاله والعني متصلة بالرأس وال يصل إىل 
الرأس واجلوف علمي وال أعلم أحدا كره الكحل على أنه يفطر قال الشافعي وال أكره الدهن وإن 

الريق وإن مضغه فال يفطره وبذلك إن متضمض  استنقع فيه أو يف ماء فال بأس وأكره العلك أنه جيلب
واستنشق وال يستبلغ يف االستنشاق لئال يذهب يف رأسه وإن ذهب يف رأسه مل يفطره فإن استيقن أنه قد 
وصل إىل الرأس أو اجلوف من املضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره قال الربيع وقد قال الشافعي مرة 

ىل وذلك أنه مغلوب قال الشافعي وال أكره السواك بالعود الرطب ال شيء عليه قال الربيع وهو أحب إ
واليابس وغريه بكره وأكرهه بالعشى ملا أحب من خلوف فم الصائم وإن فعل مل يفطره وما داوى به 
قرحه من رطب أو يابس فخلص إىل جوفه فطره إذا داوى وهو ذاكر لصومه عامد إلدخاله يف جوفه 

ب وال يفطره اليابس قال الشافعي فإن كان أنزل الدواء إذا وصل إىل وقال بعض الناس يفطره الرط
اجلوف مبنزلة املأكول أو املشروب فالرطب واليابس من املأكول عندهم سواء وإن كان ال ينزله إذا مل 

يكن من سبيل األكل وال الشرب مبنزلة واحد منهما فينبغي أن يقول ال يفطران فأما أن يقول يفطر 
يفطر اآلخر فهذا خطأ قال الشافعي وأحب له أن ينزه صيامه عن اللغط واملشامتة وإن شومت أحدمها وال 

أن يقول أنا صائم وإن شامت مل يفطره قال الشافعي وإن قدم مسافر يف بعض اليوم وقد كان فيه مفطرا 
ائمني وكانت امرأته حائضا فطهرت فجامعها مل أر بأسا وكذلك إن أكال أو شربا وذلك أهنما غري ص

وقال بعض الناس مها غري صائمني وال كفارة عليهما إن فعال أكره ذلك ألن الناس يف املصر صيام قال 
الشافعي إما أن يكونا صائمني فال جيوز هلما أن يفعال أؤ يكونا غري صائمني فإمنا حيرم هذا على الصائم 

من غري علة كان أحب  قال الشافعي ولو توىف ذلك لئال يراه أحد فيظن أنه أفطر يف رمضان  
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إىل قال الشافعي ولو اشتبهت الشهور على أسري فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده من الشهور   
فصام شهرا أو ثالثني يوما أجزأه ولو صام ما قبله فقد قال قائل ال جيزيه إال أن يصيبه أو شهرا بعده 

ذاهب إىل أنه إذا مل يعرفه بعينه فتأخاه أجزأه قبل كان أو فيكون كالقضاء له وهذا مذهب ولو ذهب 
بعد كان هذا مذهبا وذلك أنه قد يتأخى القبلة فإذا علم بعد كمال الصالة أنه قد أخطأها أجزأت عنه 

وجيزي ذلك عنه يف خطأ عرفة والفطر وإمنا كلف الناس يف املغيب الظاهر واألسري إذا اشتبهت عليه 
غيب عنه واهلل أعلم قال الربيع وآخر قول الشافعي أنه ال جيزيه إذا صامه على الشك الشهور فهو مثل امل

حىت يصيبه بعينه أو شهرا بعده وآخر قوله يف القبلة كذلك ال جيزيه وكذلك ال جيزيه إذا تأخى وإن 
ن هذا أمر أصاب القبلة فعليه اإلعادة إذا كان تأخيه بال داللة وأما عرفة ويوم الفطر واألضحى فيجزيه أل

إمنا يفعله باجتماع العامة عليه والصوم والصالة شيء يفعله يف ذات نفسه خاصة قال الشافعي ولو أصبح 
يوم الشك ال ينوى الصوم ومل يأكل ومل يشرب حىت علم أنه من شهر رمضان فأمت صومه رأيت إعادة 

شهر رمضان قال الشافعي صومه وسواء رأى ذلك قبل الزوال أو بعده إذا أصبح ال ينوى صيامه من 
وأرى واهلل أعلم كذلك لو أصبح ينوى صومه تطوعا مل جيزه من رمضان وال أرى رمضان جيزيه إال 

بإرادته واهلل أعلم وال أعلم بينه وبني نذر الصالة وغري ذلك مما ال جيزى إال بنية فرقا قال الشافعي ولو 
سافرا مل يفطر يومه ذلك ألنه قد دخل يف الصوم أن مقيما نوى الصيام قبل الفجر مث خرج بعد الفجر م

مقيما قال الربيع ويف كتاب غري هذا من كتبه إال أن يصح حديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حني 
أفطر بالكديد أنه نوى صيم ذلك اليوم وهو مقيم قال الشافعي ولو نواه من الليل مث خرج قبل الفجر 

فر وكان له إن شاء أن يتم فيصوم وإن شاء أن يفطر قال الشافعي كان كأن مل يدخل يف الصوم حىت سا
وإذا تأخى الرجل القبلة بال دالئل فلما أصبح علم أنه أصاب القبلة كانت عليه اإلعادة ألنه صلى حني 

صلى على الشك قال الشافعي وقد هنى عن صيام السفر وإمنا هنى عنه عندنا واهلل أعلم على الرفق بالناس 
 ال 
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على التحرمي وال على أنه ال جيزي وقد يسمع بعض الناس النهى وال يسمع ما يدل على معىن النهي   
فيقول بالنهى مجلة قال الشافعي والدليل على ما قلت لك أنه رخصة يف السفر أن مالكا أخربنا عن 

ل اهلل أصوم يف السفر وكان هشام بن عروة عن أبيه عان عائشة أن محزة بن عمرو األسلمي قال يا رسو
كثري الصوم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر أخربنا مالك عن محيد 

الطويل عن أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان فلم يعب الصائم 
ليل على ما وصفت فإن قال إنسان فإنه قد مسى على املفطر وال املفطر على الصائم قال الشافعي وهذا د

الذين صاموا العصاة فقد هنى النيب عليه الصالة والسالم عن الصيام يف السفر للتقوي للعدو وذلك أنه 
كان حماربا عام هنى عن الصيام يف السفر فأىب قوم إال الصيام فسمى بعض من مسع النهي العصاة إذ 

ميكن أن يكون قد قيل هلم ذلك على أهنم تركوا قبول الرخصة ورغبوا تركوا الفطر الذي أمروا به وقد 
عنها وهذا مكروه عندنا إمنا نقول يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسع له فإذا جاز ذلك فالصوم 
أحب إلينا ملن قوى عليه قال الشافعي فإن قيل فقد روى ليس من الرب الصيام يف السفر قيل ليس هذا 

م بن عروة ولكنه كما وصفت إذا رأى الصيام برا والفطر مأمتا وغري بر رغبة عن خبالف حديث هشا
الرخصة يف السفر قال الشافعي وإذا أدرك املسافر الفجر قبل أن يصل إىل بلده أو البلد الذي ينوى املقام 

يف سفر به وهو ينوى الصوم أجزأه وإن أزمع الفطر مث أزمع الصوم بعد الفجر مل جيزه يف حضر كان أو 
وإن سافر فلم يصم حىت مات فليس عليه قضاء ما أفطر ألنه كان له أن يفطر وإمنا عليه القضاء إذا لزمه 
أن يصوم وهو مقيم فترك الصوم فهو حينئذ يلزم بالقضاء ويكفر عنه بعد موته وكذلك املريض ال يصح 

  حىت ميوت فال صوم عليه وال كفارة
 ID ' '   الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة  مخسا إذ ال ميكن إرادة

 وجزء منها 
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
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باب صيام التطوع    
الصوم خمالف للذي عليه الصوم من شهر رمضان وغريه الذين جيب عليهم قال الشافعي واملتطوع ب 

الصوم ال جيزيهم عندي إال إمجاع الصوم قبل الفجر والذي يتطوع بالصوم ما مل يأكل ومل يشرب وإن 
أصبح جيزيه الصوم وإن أفطر املتطوع من غري عذر كرهته له وال قضاء عليه وخالفنا يف هذا بعض الناس 

القضاء وإذا دخل يف شيء فقد أوجبه على نفسه واحتج حبديث الزهري أن النيب صلى اهلل فقال عليه 
عليه وسلم أمر عائشة وحفصة أن يقضيا يوما مكان يومهما الذي أفطرتا فيه قال الشافعي فقيل له ليس 

ى معىن إن بثابت إمنا حدثه الزهري عن رجل ال نعرفه ولو كان ثابتا كان حيتمل أن يكون إمنا أمرمها عل
شاءتا واهلل أعلم كما أمر عمر أن يقضى نذرا نذره يف اجلاهلية وهو على معىن إن شاء قال فما دل على 
معىن ما قلت فإن الظاهر من اخلرب ليس فيه ما قلت قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن طلحة بن حيىي عن 

هلل عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت دخل على رسول اهلل صلى ا
حيسا فقال أما إين كنت أريد الصوم ولكن قربيه قال الشافعي فقلت له لو كان على املتطوع القضاء إذا 
خرج من الصوم مل يكن له اخلروج منه من غري عذر وذلك أن اخلروج حينئذ منه ال جيوز وكيف جيوز 

إذا كان عليه أن يعود فيه مل يكن له أن خيرج منه قال ألحد أن خيرج من عمل عليه متامه من غري عذر 
الشافعي واالعتكاف وكل عمل له قبل أن يدخل فيه أن ال يدخل فيه فله اخلروج قبل إكماله وأحب إىل 
لو أمته إال احلج والعمرة فقط فإن قال قائل فكيف أمرته إذا أفسد احلج والعمرة أن يعود فيهما فيقضيهما 

ل قلنا ال يشبه احلج والعمرة الصوم وال الصالة وال ما سوامها أال ترى أنه ال خيتلف مرتني دون األعما
أحد يف أنه ميضى يف احلج والعمرة على الفساد كما ميضى فيهما قبل الفساد ويكفر ويعود فيهما وال 

ا الصوم خيتلف أحد يف أنه إذا أفسد الصالة مل ميض فيها ومل جيز له أن يصليها فاسدة بال وضوء وهكذ
إذا أفسد مل ميض فيه أو ال ترى أنه يكفر يف احلج والعمرة متطوعا كان أو واجبا عليه كفارة واحدة وال 



يكفر يف الصالة على كل حال وال يف االعتكاف وال يف التطوع يف الصوم وقد روى الذين يقولون 
 خبالفنا يف هذا عن ابن عمر أنه صلى 
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ن أفطر يف رمضان باب أحكام م   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل من أفطر أياما من رمضان من عذر مرض أو سفر قضاهن يف أي وقت ما  
شاء يف ذي احلجة أو غريها وبينه وبني أن يأتى عليه رمضان آخر متفرقات أو جمتمعات وذلك أن اهلل 

عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عز وجل يقول فعدة من أيام أخر ومل يذكرهن متتابعات وقد بلغنا 
عليه وسلم أنه قال إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شئت قال وصوم كفارة اليمني متتابع واهلل أعلم 

فإن مرض أو سافر املفطر من رمضان فلم يصح ومل يقدر حىت يأتى عليه رمضان آخر قضاهن وال 
رمضان الذي جاء عليه وقضاهن كفارة وإن فرط وهو ميكنه أن يصوم حىت يأتى رمضان آخر صام ال

وكفر عن كل يوم مبد حنطة قال الشافعي واحلامل واملرضع إذا أطاقتا الصوم ومل ختافا على ولديهما مل 
تفطرا فإن خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم مبد حنطة وصامتا إذا أمنتا على ولديهما قال 

ذا مثل املرض أفطرتا وقضتا بال كفارة إمنا تكفران باألثر الشافعي وإن كانتا ال تقدران على الصوم فه
وبأهنما مل تفطرا ألنفسهما إمنا أفطرتا لغريمها فذلك فرق بينهما وبني املريض ال يكفر والشيخ الكبري 

الذي ال يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم مبد حنطة خربا عن بعض أصحاب النيب 
وقياسا على من مل يطق احلج أن حيج عنه غريه وليس عمل غريه عنه عمله نفسه صلى اهلل عليه وسلم 

كما ليس الكفارة كعمله قال الشافعي واحلال اليت يترك هبا الكبري الصوم أن يكون جيهده اجلهد غري 
احملتمل وكذلك املريض واحلامل قال الشافعي وإن زاد مرض املريض زيادة بينة أفطر وإن كانت زيادة 

ملة مل يفطر واحلامل إذا خافت على ولدها أفطرت وكذلك املرضع إذا أضر بلبنها اإلضرار البني فأما حمت
ما كان من ذلك حمتمال فال يفطر صاحبه والصوم قد يزيد عامة العلل ولكن زيادة حمتملة وينتقص بعض 

يطق الصوم الفدية واهلل اللنب ولكنه نقصان حمتمل فإذا تفاحش أفطرتا قال الشافعي فكأنه يتأول إذا مل 



أعلم فإن قال قائل فكيف يسقط عنه فرض الصالة إذا مل يطقها وال يسقط فرض الصوم قيل ليس 
يسقط فرض الصالة يف حال تفعل فيها الصالة ولكنه يصلى كما يطيق قائما أو قاعدا أو مضطجعا 

الصالة بدال من شيء فيكون بعض هذا بدال من بعض وليس شيء غري الصالة بدال من الصالة وال 
 فالصوم ال جيزي فيه إال 
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إكماله وال يتغري بتغري حال صاحبه ويزال عن وقته بالسفر واملرض ألنه ال نقص فيه كما يكون بعض   
الصالة قصرا وبعضها قاعدا وقد يكون بدال من الطعام يف الكفارة ويكون الطعام بدال منه قال الشافعي 

يصح حىت مات فال قضاء عليه إمنا القضاء إذا صح مث فرط ومن مات وقد فرط يف  ومن مرض فلم
القضاء أطعم عنه مكان كل يوم مسكني مدا من طعام قال الشافعي ومن نذر أن يصوم سنة صامها 

وأفطر األيام اليت هنى عن صومها وهي يوم الفطر واألضجى وأيام مىن وقضاها ومن نذر أن يصوم اليوم 
م فيه فالن صامه وإن قدم فالن وقد مضى من النهار شيء أو كان يوم فطر قضاه وإن قدم ليال الذي يقد

فأحب إىل أن يصوم الغد بالنية لصوم يوم النذر وإن مل يفعل مل أره واجبا قال الشافعي ومن نذر أن 
قضه ألنه يصوم يوم اجلمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه ومن نوى أن يصوم يوم الفطر مل يصمه ومل ي

ليس له صومه وكذلك لو أن امرأة نذرت أن تصوم أيام حيضها مل تصمه ومل تقضه ألنه ليس هلا أن 
تصومها قال الربيع وقدقال الشافعي مرة من نذر صوم يوم يقدم فالن فوافق يوم عيد مل يكن عليه شيء 

  ومن نذر صوم يوم يقدم فيه فالن فقدم يف بعض النهار مل يكن عليه شيء
 ID ' '   وهذا إن صح ال  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال

 يعارض قول سيبويه 
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء     



  
ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

لدمياطيوقال شيخنا ابو حممد ا    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح   له وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال انتهى ما قا .  
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
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كتاب االعتكاف    
أخربنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي واالعتكاف سنة فمن أوجب على نفسه اعتكاف شهر فإنه  

يدخل يف االعتكاف قبل غروب الشمس وخيرج منه إذا غربت الشمس آخر الشهر قال وال بأس 



باالشتراط يف االعتكاف الواجب وذلك أن يقول إن عرض يل عارض كان يل اخلروج وال بأس أن 
وال ينوي أياما وال وجوب اعتكاف مىت شاء انصرف واالعتكاف يف املسجد اجلامع أحب إلينا يعتكف 

وإن اعتكف يف غريه فمن اجلمعة إىل اجلمعة وإذا أوجب على نفسه اعتكافا يف مسجد فاهندم املسجد 
رج اعتكف يف موضع منه فإن مل يقدر خرج من االعتكاف وإذا بىن املسجد رجع فبىن على اعتكافه وخي

املعتكف حلاجته إىل البول والغائط إىل بيته إن شاء أو غريه وال ميكث بعد فراغه من حاجته وال بأس أن 
يسأل عن املريض إذا دخل منزله وال بأس أن يشتري ويبيع وخييط وجيالس العلماء ويتحدث مبا أحب ما 

ال يشهد اجلنازة إذا كان مل يكن إمثا وال يفسد االعتكاف سباب وال جدال قال وال يعود املريض و
اعتكافا واجبا وال بأس أن يعتكف املؤذن ويصعد املنارة كانت داخلة املسجد أو خارجة منه وأكره له 
األذن للوايل بالصالة وال بأس أن يقضى وإن كانت عنده شهادة فدعى إليها فإن يلزمه أن جييب فإن 

عليه وإذا مرض الذي أوجب على نفسه  أجاب يقضى االعتكاف وإن أكل املعتكف يف بيته فال شيء
االعتكاف خرج فإذا برىء رجع فبىن على مامضى من اعتكافه فإن مكث بعد برئه شيئا من غري عذر 

استقبل االعتكاف وإذا خرج املعتكف لغري حاجة انتقض اعتكافه وإذا أفطر املعتكف أو وطيء استأنف 
ة إذا كانت معتكفة قال وإذا جعل هلل عليه شهرا ومل اعتكافه إذا كان اعتكافا واجبا بصوم وكذلك املرأ

يسم شهرا بعينه ومل يقل متتابعا اعتكف مىت شاء وأحب إىل أن يكون متتابعا وال يفسد االعتكاف من 
الوطء إال ما يوجب احلد ال تفسده قبلة وال مباشرة وال نظرة أنزل أو مل ينزل وكذلك املرأة كان هذا 

إذا قال هلل علي أن أعتكف شهرا بالنهار فله أن يعتكف النهار دون الليل يف املسجد أو يف غريه و
وكذلك لو قال هلل على أن ال أكلم فالنا شهرا بالنهار وإذا جعل هلل عليه اعتكاف شهر بعينه فذهب 

الشهر وهو ال يعلم فعليه أن يعتكف شهرا سواه وإذا جعل هلل عليه اعتكاف شهر فاعتكفه إال يوما فعليه 
اء ذلك اليوم وإذا اعتكف الرجل اعتكافا واجبا فأخرجه السلطان أو غريه مكرها فال شيء عليه مىت قض

 خال بىن على اعتكافه وكذلك إذا أخرجه حبد أو دين فحبسه فإذا خرج رجع فبىن وإذا سكر 
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ذا خرج املعتكف حلاجة فلقيه املعتكف ليال أو هنارا أفسد اعتكافه وعليه أن يبتديء إذا كان واجبا وإ  
غرمي له فال بأس أن يوكل به وإذا كان املعتكف الذي عليه الدين حيبسه الطالب عن االعتكاف فإذا 

خاله رجع فبىن وإذا خاف املعتكف من الوايل خرج فإذا أمن بىن واالعتكاف الواجب أن يقول هلل على 
تكف وال ينوي شيئا فإن نوى املعتكف أن أعتكف كذا وكذا واالعتكاف الذي ليس بواجب أن يع

يوما فدخل نصف النهار يف االعتكاف اعتكف إىل مثله وإذا جعل هلل عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر 
إىل غروب الشمس وإذا جعل هلل عليه اعتكاف يومني دخل قبل الفجر فيعتكف يوما وليلة ويوما إال أن 

 عليه اعتكاف شهر بصوم مث مات قبل أن يقضيه فإنه يطعم يكون له نية النهار دون الليل وإذا جعل هلل
عنه مكان كل يوم مدا فإن كان جعل على نفسه وهو مريض فمات قبل أن يصح فال شيء عليه فإن 

كان صح أقل من شهر مث مات أطعم عنه بعدد ما صح من األيام كل يوم مدا قال الربيع إذا مات وقد 
ه وإذا مل ميكنه فال شيء عليه وال بأس أن يعتكف الرجل الليلة كان عليه أن يعتكف ويصوم أطعم عن

وكذلك ال بأس أن يعتكف يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واالعتكاف يكون بغري صوم فإذا قال 
هلل علي أن أعتكف يوم يقدم فالن فالن يف أول النهار أو آخره اعتكف ما بقى من النهار وإن قدم وهو 

فإنه إذا صح أو خرج من احلبس قضاه وإن قدم ليال فال شيء عليه وإذا جعل هلل عليه مريض أو حمبوس 
اعتكاف شهر مساه فإذا الشهر قد مضى فال شيء عليه قال وإذا أحرم املعتكف باحلج وهو معتكف أمت 

 اعتكافه فإن خاف فوات احلج مضى حلجه فإن كان اعتكافه متتابعا فإذا قدم من احلج استأنف وإن كان
غري متتابع بىن واالعتكاف يف املسجد احلرام أفضل من االعتكاف فيما سواه وكذلك مسجد النيب صلى 
اهلل عليه وسلم وكل ما عظم من املساجد وكثر أهله فهو أفضل واملرأة والعبد واملسافر يعتكفون حيث 

منه وكذلك لسيد العبد  شاءوا ألهنم ال مجعة عليهم وإذا جعلت املرأة على نفسها اعتكفا فلزوجها منعها
واملدبر وأم الولد منعهم فإذا أذن هلم مث أراد منعهم قبل متام ذلك فذلك له وليس لسيد املكاتب منعه من 

االعتكاف وإذا جعل العبد املعتق نصفه عليه اعتكافا أياما فله أن يعتكف يوما وخيدم يوما حىت يتم 
ىن واألعمى واملقعد يف االعتكاف كالصحيح وال بأس أن اعتكافه وإذا جن املعتكف فأقام سنني مث أفاق ب

يلبس املعتكف واملعتكفة ما بدا هلما من الثياب ويأكال ما بدا هلما من الطعام ويتطيبا ملا بدا هلما من 
 الطيب وال بأس أن ينام يف املسجد وال بأس بوضع املائدة يف املسجد 
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لطست ولو نسى املعتكف فخرج مث رجع مل يفسد اعتكافه وال بأس أن وغسل اليدين يف املسجد يف ا  

خيرج املعتكف رأسه من املسجد إىل بعض أهله فيغسله فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال بأس أن 
ينكح املعتكف نفسه وينكح غريه وإذا مات عن املعتكفة زوجها خرجت وإذا قضت عدهتا رجعت 

ن خترج فإن فعلت ابتدأت واهلل أعلم فبنت وقد قيل ليس هلا أ  

كتاب احلج    
  

 باب فرض احلج على من وجب عليه احلج  
أخربنا الربيع بن سليمان املرادي مبصر سنة سبع ومائتني قال أخربنا حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهلل  

عليه وسلم وقد  قال أصل إثبات فرض احلج خاصة يف كتاب اهلل تعلى مث يف سنة رسول اهلل صلى اهلل
ذكر اهلل عز وجل احلج يف غري موضع من كتابه فحكى أنه قال إلبراهيم عليه السالم وأذن يف الناس 

باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق وقال تبارك تعاىل ال حتلوا شعائر اهلل وال 
ما ذكر به احلج قال الشافعي واآلية اليت  الشهر احلرام وال اهلدى وال القالئد وال آمني البيت احلرام مع

فيها بيان فرض احلج على من فرض عليه قال اهلل جل ذكره وهلل  على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيال ومن كفر فإن اهلل غىن عن العاملني  وقال وأمتوا احلج والعمرة هلل وهذه اآلية موضوعة بتفسريها يف 

سفيان بن عيننة عن ابن أ ي جنيح عن عكرمة قال ملا نزلت ومن يبتغ غري  العمرة قال الشافعي أخربنا
اإلسالم دينا فلن يقبل منه اآلية قالت اليهود فنحن مسملون فقال اهلل تعاىل  لنبيه فحجهم  فقال هلم النيب 

ن اهلل صلى اهلل عليه وسلم حجوا فقالوا مل يكتب علينا وأبوا أن حيجوا قال اهلل جل ثناؤه ومن كفر فإ
غىن عن العاملني قال عكرمة من كفر من أهل امللل فإن اهلل غىن عن العاملني وما أشبه ما قال عكرمة مبا 

قال واهلل أعلم ألن هذا كفر بفرض احلج وقد أنزله اهلل والكفر بآية من كتاب اهلل كفر أخربنا مسلم بن 
عز وجل ومن كفر قال هو ما إن حج  خالد وسعيد بن سامل عن أبن جريج قال قال جماهد يف قول اهلل



مل يره برا وإن جلس مل يره إمثا كان سعيد بن سامل يذهب إىل أنه كفر بفرض احلج قال الشافعي ومن 
 كفر بآية من كتبا اهلل كان كافرا وهذا إن شاء اهلل كما قال جماهد وما قال 

   
 

 581 :صفحة 
 

ي فعم فرض احلج كل بالغ مستطيع إليه سبيال فإن عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا واضحا قال الشافع  
قال قائل فلم ال يكون غري البالغ إذا وجد إليه سبيال ممن عليه فرض احلج قيل االستدالل بالكتاب والسنة 

قال اهلل جل ذكره وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعىن الذين 
البالغني فأخرب أهنم إمنا يثبت عليهم الفرض يف إيذاهنم يف االستئذان إذا بلغوا قال أمرهم باالستئذان من 

اهلل تعاىل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم فلم يأمر بدفع 
اليقني فأتى رسول اهلل صلى  املال إليهم بالرشد حىت جيتمع البلوغ معه وفرض اهلل اجلهاد يف كتابه مث أكد

اهلل عليه وسلم بعبداهلل بن عمر حريصا على أن جياهد وأبوه حريص على جهاده وهو ابن أربع عشرة 
سنة فرده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام أحد مث أجازه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني بلغ 

وسلم املبني عن اهلل ما أنزل مجال من إرادته جل  مخس عشرة سنة عام اخلندق ورسول اهلل صلى اهلل عليه
شأنه فاستدللنا بأن الفرائض واحلدود إمنا جتب على البالغني وصنع ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

عام أحد مع ابن عمر ببضعة عشر رجال كلهم يف مثل سنه قال الشافعي فاحلج واجب على البالغ العاقل 
فيها وكذلك احلدود فإذا حج بالغا عاقال أجزأ عنه ومل يكن عليه أن يعود والفرائض كلها وإن كان س

حلجة أخرى إذا صار رشيدا وكذلك املرأة البالغة قال وفرض احلج زائل عمن بلغ مغلوبا على عقله ألن 
الفرائض على من عقلها وذلك أن اهلل عز وجل خاطب بالفرائض من فرضها عليه يف غري آية من كتابه 

طب إال من يعقل املخاطبة وكذلك احلدود ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ذلك وال خيا
على ما دل عليه كتاب اهلل قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رفع القلم على ثالثة عن الصيب حىت 

قا أجزأ عنه حيتلم واجملنون حىت يفيق والنائم حىت يستيقظ فإن كان جين ويفيق فعليه احلج فإذا حج مفي
وإن حج يف حال جنونه مل جيز عنه احلج وعلى ويل السفيه البالغ أن يتكارى له وميونه يف حجه ألنه 



واجب عليه وال يضيع السفيه من الفرائض شيئا وكذلك ويل السفيهة البالغة قال الشافعي ولو حج غالم 
ج مل تقض احلجة اليت حج قبل قبل بلوغ احللم واستكمال مخس عشرة سنة مث عاش بعدها بالغا مل حي

البلوغ عنه حجة اإلسالم وذلك أنه حجها قبل أن جتب عليه وكان يف معىن من صلى فريضة قبل وقتها 
 الذي جتب عليه فيه يف هذا املوضع فيكون هبا 
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لغوا احللم متطوعا كما يكون بالصالة متطوعا ومل خيتلف املسلمون عليه فيما وصفت يف الذين مل يب  
واملماليك لو حجوا وأن ليست على واحد منهم فريضة احلج ولو أذن ملمولك باحلج أو أحجه سيده 

كان حجه تطوعا ال جيزي عنه من حجة اإلسالم إن عتق مث عاش مدة ميكنه فيها أن حيج بعد ما ثبتت 
نه ال يكتب له عمل يؤدي عليه فريضة احلج قال ولو حج كافر بالغ مث أسلم مل جتز عنه حجة اإلسالم أل

فرضا يف بدنه حىت يصري إىل اإلميان باهلل ورسوله فإذا أسلم وجب عليه احلج قال وكان يف احلج مؤنة يف 
املال وكان العبد ال مال له ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني بقوله من باع عبدا وله مال فماله 

ن ال مال للعبد وإن ما ملك فإمنا هو ملك للسيد وكان للبائع إال أن يشترط املبتاع فدل ذلك على أ
املسلمون ال يورثون العبد من ولده وال والده وال غريهم شيئا فكان هذا عندنا من أقاويلهم استدالال 

لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أنه ال ميلك إال لسيده وكان سيده غري الوارث وكان 
ه اإلذن له إىل احلج فكان العبد ممن ال يستطيع إليه سبيال فدل هذا على أن املسلمون ال جيعلون على سيد

العبيد خارجون من فرض احلج خبروجهم من استطاعة احلج وخارج من الفرض لو أذن له سيده ولو 
أذن له سيده وحج مل جتز عنه فإن قال قائل فكيف ال جتزي عنه قلت ألهنا ال تلزمه وأهنا ال جتزي عمن 

ه قال ومثل ماذا قلت مثل مصلى املكتوبة قبل وقتها وصائم شهر رمضان قبل إهالله ال جيزيء مل تلزم
عن واحد منهما إال يف وقته ألنه عمل على البدن والعمل على البدن ال جيزي إال يف الوقت والكبري 

رار فلو حجا مل الفاين القادر يلزمه ذلك يف نفسه ويف غريه وليس هكذا اململوك وال غري البالغ من األح
  جتز عنهما حجة اإلسالم إذا بلغ هذا وعتق هذا وأمكنهما احلج



 ID ' '   احلديث.  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

يايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والل    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
سهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة ساد    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
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باب تفريع حج الصيب واململوك    
حج حىت يبلغ الغالم احللم واجلارية احمليض يف أي سن ما قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ليس على الصيب  

بلغاها أو استكمال مخس عشرة سنة فإذا بلغا استكمال مخس عشرة سنة أو بلغا احمليض أو احللم وجب 
عليهما احلج قال وحسن أن حيجا صغريين ال يعقالن ودون البالغني يعقالن جيردان لالحرام وجيتنبان ما 

طاقا عمل شيء أو كانا إذا أمرا به عماله عن أنفسهما ما كان فإن مل يكونا يطيقانه جيتنب الكبري فإذا أ



عمل عنهما وسواء يف ذلك الصالة اليت جتب بالطواف أو غريها من عمل احلج فإن قال قائل أفتصلى 
مل عنهما املكتوبة قيل ال فإن قال فما فرق بني املكتوبة وبني الصالة اليت وجبت بالطواف قيل تلك ع

من عمل احلج وجبت به كوجوب الطواف والوقوف به والرمى وليست بفرض على غري حاج فتؤدى 
كما يؤدى غريها فإن قال قائل فهل من فرق غري هذا قيل نعم احلائض حتج وتعتمر فتقضى ركعىت 
 الطواف ال بد منهما وال تقضى املكتوبة اليت مرت يف أيام حيضها قال واحلج يف هذا أن رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم أذن للمرء أن حيج عن غريه ويف ذلك أن عمله عنه جيزيء كما أجزأ عمله عن 
نفسه فمن علم هذا علم أنه مضطر إىل أن يقول ال يبقى من عمل احلج عنه شيئا فلو جاز أن يبقى من 

كان عمل احلج صالة جاز أن يبقى طواف ورمى ووقوف ولكنه يأتى بالكمال عمن عمل عنه كما 
على املعمول عنه أن يأتى بالكمال عن نفسه قال وال أعلم أحدا ممن مسعت منه يف هذا شيئا خالف فيه 
ما وصفت وقد حكى يل عن قائل أنه قال يعمل عنه غري الصالة وأصل قول القائل هذا أنه ال حيج أحد 

ر هبا النيب صلى اهلل عن أحد إال يف بعض األحوال دون بعض فكيف جاز أن يأمر باحلج يف حال مل يأم
عليه وسلم فيه ويتركها حيث أمر هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم وكيف إذا ترك أصل قوله يف حال حيج 

املرء فيها عن غريه أو يعمل فيها شيئا من عمل احلج عن غريه مل جيعل الصالة اليت جتب باحلج مما أمر 
أن للصيب حجا ومل يكتب عليه فرضه قيل إن اهلل بعمله يف احلج غري الصالة فإن قال قائل فما احلجة 

بفضل نعمته أناب الناس عن األعمال أضعافها ومن على املؤمنني بأن أحلق هبم ذرياهتم ووفر عليهم 
أعماهلم فقال أحلقنا هبم ذرياهتم وما ألتناهم من عملهم من شيء فلما من على الذراري بإدخاهلم جنته 

يكتب هلم عمل الرب يف احلج وإن مل جيب عليهم من ذلك املعىن فإن قال بال عمل كان أن من عليهم بأن 
قائل ما على ما وصفت فقد جاءت األحاديث يف أطفال املسلمني أهنم يدخولون اجلنة فاحلجة فيه عن 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه 
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ن كريب موىل ابن عباس عن ابن وسلم قال الشافعي أخربنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة ع  
عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قفل فلما كان بالروحاء لقى ركبا فسلم عليهم فقال من القوم فقالوا 

مسلمون فمن القوم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا هلا من حمفة فقالت يا 
نا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل ابن عباس رسول اهلل أهلذا حج قال نعم ولك أجر أخرب

عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بامرأة وهي يف حمفتها فقيل هلا هذا رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم فأخذت بعضد صيب كان معها فقالت أهلذا حج قال نعم ولك أجر قال الشافعي أخربنا 

مغول عن أ ي السفر قال قال ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أيها الناس  سعيد بن سامل عن مالك بن
أمسعوين ما تقولون وافهموا ما أقول لكم إميا مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن 

عتق قبل أن ميوت فليحجج وأميا غالم حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ 
ربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء قال وتقضى حجة العبد عنه فليحجج أخ

حىت يعتق فإذا عتق وجبت عليه من غري أن تكون واجبة عليه قال الشافعي هذا كما قال عطاء يف العبد 
ليحجج إن شاء اهلل ومن مل يبلغ وقد بني معىن قوله ومعىن قول ابن عباس عندنا هكذا وقوله فإذا عتق ف

يدل على أهنا لو أجزأت عنه حجة اإلسالم مل يأمره بأن حيج إذا عتق ويدل على أنه ال يراها واجبة عليه 
يف عبوديته وذلك أنه وغريه من أهل اإلسالم ال يرون فرض احلج على أحد إال مرة ألن اهلل عز وجل 

يردد ذكره مرة أخرى قال يقول وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال فذكره مرة ومل 
الشافعي أخربنا مسلم وسعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن حج العبد تطوعا يأذن له سيده 

حبج ال أجر نفسه وال حج به أهله خيدمهم قال مسعنا أنه إذا عتق حج ال بد أخربنا مسلم وسعيد عن ابن 
عنه حىت يعقل فإذا عقل وجبت عليه حجة جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول تقضى حجة الصغري 

ال بد منها والعبد كذلك أيضا قاال وأخربنا ابن جريج أن قوهلم هذا هذا عن ابن عباس قال الشافعي 
 وقوهلم إذا عقل الصيب إذا احتلم واهلل أعلم ويروي عن عمر يف الصيب واململوك 
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 البالغني والعبد يف هذا املعىن ويتفرقان فيما أصاب كل مثل معىن هذا القول فيجتمع اململوك وغري  
واحد منهما يف حجه اإلذن للعبد قال الشافعي إذا أذن الرجل لعبده باحلج فأحرم فليس له منعه أن يتم 

على إحرامه وله بيعه وليس ملبتاعه منعه أن يتم إحرامه وملبتاعه اخليار إذا كان مل يعلم بإحرامه ألنه حمول 
بني حبسه ملنفعته إىل أن ينقضى إحرامه وكذلك األمة وكذلك الصبيان إذا أذن هلما أبومها فأحرما بيته و

مل يكن له حبسهما قال ولو أصاب العبد امرأته فبطل حجه مل يكن لسيده حبسه وذلك ألنه مأمور بأن 
حبسه إذا  ميضي يف حج فاسد مضيه يف حج صحيح ولو أذن له يف احلج فأحرم فمنعه مرض مل يكن له

صح عن أن حيل بطواف وإن أذن له يف حج فلم حيرم كان له منعه ما مل حيرم قال وإن أذن له أن يتمتع 
أو يقرن فأعطاه دما للمتعه أو القران مل جيز عنه ألن العبد ال ميلك شيئا فإذا ملكه شيئا فإمنا ملكه للسيد 

ه الصوم ما كان مملوكا فإن مل يصم حىت عتق فال جيزي عنه ما ال يكون له مالكا حبال وعليه فيما لزم
ووجد ففيها قوالن أحدمها أن يكفر كفارة احلر الواجد والثاين ال يكفر إال بالصوم ألنه مل يكن له وال 
عليه يف الوقت الذي أصاب فيه شيء إال الصوم ولو أذن له يف احلج فأفسده كان على سيده أن يدعه 

ن يدعه يقضيه فإن قضاه أجزأ عنه من القضاء وعليه إذا عتق حجة يتم عليه ومل يكن له على سيده أ
اإلسالم ولو مل يأذن للعبد سيده باحلج فأحرم به كان أحب إىل أن يدعه يتمه فإن مل يفعل فله حبسه 

وفيها قوالن أحدمها أن عليه إذا حبسه سيده عن إمتام حجه شاة يقومها دراهم مث يقوم الدراهم طعاما مث 
ل مد يوما مث حيل والقول الثاين حيل وال شيء عليه حىت يعتق فيكون عليه شاة ولو أذن يصوم عن ك

السيد لعبده فتمتع فمات العبد أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال إذا أذنت لعبدك فتمتع فمات 
زيه ميتا فاغرم عنه فإن قال قائل فهل جيوز أن يفرق بني ما جيزي العبد حيا من إعطاء سيده عنه وما جي

فنعم أما ما أعطاه حيا فال يكون له إخراجه من ملكه عنه حيا حىت يكون املعطى عنه مالكا له والعبد ال 
يكون مالكا وهكذا ما أعطى عن احلر بإذنه أو وهبه للحر فأعطاه احلر عن نفسه قد ملك احلر يف 

ا أبدا أال ترى أن من وهب هلم أو احلالني ولو أعطى عن حر بعد موته أو عبد مل يكن املوتى ميلكون شيئ
 أوصى أو تصدق عليهم مل جيز وإمنا أجزنا أن يتصدق عنهم باخلرب عن رسول 
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باب كيف االستطاعة إىل احلج    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل االستطاعة وجهان أحدمها أن يكون الرجل مستطيعا ببدنه واجدا من ماله  

فتكون استطاعته تامة ويكون عليه فرض احلج ال جيزيه ما كان هبذا احلال إال أن يؤديه عن ما يبلغه احلج 
نفسه واالستطاعة الثانية أن يكون مضنوا يف بدنه ال يقدر أن يثبت على مركب فيحج على املركب 

ه ببعضه حبال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن حيج عنه بطاعته له أو قادر على مال جيد من يستأجر
فيحج عنه فيكون هذا ممن لزمته فريضة احلج كما قدر ومعروف يف لسان العرب أن االستطاعة تكون 

بالبدن ومبن يقوم مقام البدن وذلك أن الرجل يقول أنا مستطيع ألن أبين داري يعين بيده ويعىن بأن يأمر 
وغري ذلك مما يعمله هو بنفسه من يبنيها بإجارة أو يتطوع ببنائها له وكذلك مستطيع ألن أخيط ثو ي 

ويعمله له غريه فإن قال قائل احلج على البدن وأنت تقول يف األعمال على األبدان إمنا يؤديها عاملها 
بنفسه مثل الصالة والصيام فيصلى املرء قائما فإن مل يقدر صلى جالسا أو مضطجعا وال يصلى عنه غريه 

ر ومل يصم عنه غريه وأجزأ عنه قيل له إن شاء اهلل تعاىل وإن مل يقدر على الصوم قضاه إذا قدر أو كف
الشرائع جتتمع يف معىن وتفترق يف غريه مبا فرق اهلل به عز وجل بينها يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى 

اهلل عليه وسلم أو مبا اجتمعت عليه عوام املسلمني الذين مل يكن فيهم أن جيهلوا أحكام اهلل تعاىل فإن 
 على ما وصفت من كتاب اهلل تعاىل أو سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم قيل له إن شاء اهلل قال فادللين

أخربنا سفيان قال مسعت الزهري حيدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت 
يستطيع  النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت إن فريضه اهلل يف احلج على عباده أدركت أ ي شيخا كبريا ال

أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه فقال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم نعم قال سفيان 
هكذا حفظته عن الزهري وأخربنيه عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن 

نعم كما لو كان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله وزاد فقالت يا رسول اهلل فهل ينفعه ذلك فقال 
دين فقضيته نفعه فكان فيما حفظ سفيان عن الزهري ما بني أن أباها إذا أدركته فريضة احلج وال 

يستطيع أن يستمسك على راحلته أن جائزا لغريه أن حيج عنه ولد أو غريه وأن لغريه أن يؤدي عنه فرضا 
رض ألزم له ولو مل يلزمه لقال إن كان عليه يف احلج إذا كان غري مطيق لتأديته ببدنه فالف  
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هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال فريضة على أبيك إذا كان إمنا أسلم وال يستطيع أن يستمسك   
على الراحلة إن شاء اهلل تعاىل ولقال ال حيج أحد عن أحد إمنا يعمل املرء عن نفسه مث بني سفيان عن 

ما مل يدع بعده يف قلب من ليس بالفهم شيئا فقال يف احلديث فقالت له  عمرو عن الزهري يف احلديث
أينفعه ذلك يا رسول اهلل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته 
نفعه وتأدية الدين عمن عليه حيا وميتا فرض من اهلل عز وجل يف كتابه وعلى لسان نبيه صلى اهلل عليه 

م ويف إمجاع املسلمني فأخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املرأة أن تأديتها عنه فريضة احلج نافعة وسل
له كما ينفعه تأديتها عنه دينا لو كان عليه ومنفعته إخراجه من املأمث وإجياب أجر تأديته الفرض له كما 

صلى اهلل عليه وسلم بينه وحنن  يكون ذلك يف الدين وال شيء أوىل أن جيمع بينهما مما مجع رسول اهلل
جنمع بالقياس بني ما أشبه يف وجه وإن خالفه يف وجه غريه إذا مل يكن شيئا أشد جمامعة له منه فريى أن 
احلجة تلزم به العلماء فإذا مجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني شيئني فالفرض أن جيمع بني ما مجع 

وفيه فرق آخر أن العاقل للصالة ال تسقط عنه حىت يصليها جالسا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينه 
إن مل يقدر على القيام أو مضطجعا أو موميا وكيفما قدر وأن الصوم إن مل يقدر عليه قضاه فإن مل يقدر 

على قضاء كفر والفرض على األبدان جمتمع يف أنه الزم يف حال مث خيتلف مبا خالف اهلل عز وجل بينه 
اهلل عليه وسلم مث يفرق بينه مبا يفرق به أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أو بعض من  ورسوله صلى

هو دوهنم فالذي خيالفنا وال جييز أن حيج أحد عن أحد يزعم أن من نسى فتكلم يف صالة مل تفسد عليه 
 صالته ومن نسى فأكل يف شهر رمضان فسد صومه ويزعم أن من جامع يف احلج أهدى ومن جامع يف

شهر رمضان تصدق ومن جامع يف الصالة فال شيء عليه ويفرق بني الفرائض فيما ال حيصى كثرة 
وعلته يف الفرق بينها خرب وإمجاع فإذا كانت هذه علته فلم رد مثل الذي أخذ به قال الشافعي أخربنا 

كان الفضل مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما قال 
ابن عباس رديف النيب صلى اهلل عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها 



وتنظر إليه فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر فقالت يا رسول 
أن يثبت على الراحلة أفأحج  اهلل إن فريضه اهلل على عباده يف احلج أدركت أ ي شيخا كبريا ال يستطيع

 عنه فقال نعم وذلك يف حجة 
   
 

 588 :صفحة 
 

الوداع قال الشافعي أخربنا مسلم بن خالد الزجني عن ابن جريج قال قال ابن شهاب حدثين سليمان   
بن يسار عن عبداهلل بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول اهلل إن أ ي أدركته 

ة اهلل عليه يف احلج وهو شيخ كبري ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه قال فحجي عنه قال فريض
الشافعي أخربنا عمرو بن أ ي سلمة عن عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن عبدالرمحن بن احلرث 

لب املخزومي عن زيد بن علي بن احلسني بن علي عن أبيه عن عبيداهلل بن أ ي رافع عن علي بن أ ي طا
رضي اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال وكل مىن منحر مث جاءت امرأة من خثعم 

فقالت يا رسول اهلل إن أ ي شيخ كبري قد أفند وأدركته فريضة اهلل على عباده يف احلج وال يستطيع 
 ي طالب عن النيب أداءها فهل جيزي عنه أن أؤديها عنه فقال نعم قال الشافعي ويف حديث علي بن أ

صلى اهلل عليه وسلم بيان أن عليه أداءها إن قدر وإن مل يقدر أداها عنه فأداؤها إياها عنه جيزيه واألداء 
ال يكون إال ملا لزم قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن حنظلة بن أ ي سفيان قال مسعت طاوسا يقول 

مي ماتت وعليها حج فقال حجي عن أمك أخربنا أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم امرأة فقالت إن أ
مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال يقول لبيك عن فالن فقال إن 
كنت حججت فلب عنه وإال فاحجج عنك وروى عن جعفر ابن حممد عن أبيه أن علي بن أ ي طالب 

ئت فجهز رجال حيج عنك قال الشافعي ولو جهز من رضي اهلل تعاىل عنه قال لشيخ كبري مل حيجج إن ش
هو هبذه احلال رجال فحج عنه مث أتت له حال يقدر فيها على املركب للحج وميكنه أن حيج مل جتز تلك 
احلج عنه وكان عليه أن حيج عن نفسه فإن مل يفعل حىت مات أو صار إىل حال ال يقدر فيها على احلج 

ذا بلغ تلك احلال أو مات ألنه إمنا جيزي عنه حج غريه بعد أن ال جيد وجب عليه أن يبعث من حيج عنه إ



السبيل فإذا وجدها وجب عليه احلج وكان ممن فرض عليه ببدنه أن حيج عن نفسه إذا بلغ تلك احلال 
وما أوجب على نفسه من حج يف نذر وتربر فهو مثل حجة اإلسالم وعمرته يلزمه أن حيج عن نفسه 

ا جاز أن حيج عنه حجة اإلسالم وعمرته جاز ذلك فيما أوجب على نفسه وحيجه عنه غريه إذ  
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باب اخلالف يف احلج عن امليت    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ال أعلم أحدا نسب إىل علم ببلد يعرف أهله بالعلم خالفنا يف أن حيج عن  

نا باملدينة وأعالم أهل املدينة واألكابر من ماضي املرء إذا مات احلجة الواجبة عنه إال بعض من أدرك
فقهائهم تأمر به مع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث أمر علي بن أ ي طالب وابن عباس به وغري 

واحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وابن املسيب وربيعة والذي قال ال حيج أحد عن أحد قاله 
 عليه وسلم من ثالثة وجوه سوى ما روى الناس عن النيب صلى اهلل عليه وقد روى عن النيب صلى اهلل

وسلم من غري روايته أنه أمر بعض من سأله أن حيج عن غريه مث ترك ما روى عن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم واحتج له بعض من قال بقوله بأن ابن عمر قال ال حيج أحد عن أحد وهو يروي عن ابن عمر 

يثا خيالف ابن عمر فيها منها ما يدعه ملا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنها ما ثالثة وستني حد
يدعه ملا جاء عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنها ما يدعه لقول رجل من التابعني ومنها 

ل مث ما يدعه لرأي نفسه فكيف جاز ألحد نسب نفسه إىل علم أن حيل قول ابن عمر عنده يف هذا احمل
جيعله حجة على السنة وال جيعله حجة على قول نفسه وكان من حجة من قال هبذا القول أن قال كيف 

جيوز أن يعمل رجل عن غريه وليس يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال اتباعها بفرض اهلل عز 
جاز هذا ألحد جاز عليه  وجل كيف واملسألة يف شيء قد ثبتت فيه السنة ماال يسع عاملا واهلل أعلم ولو

مثله فقد يثبت الذي قال هذا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أشياء بأضعف من إسناد أمر النيب صلى 
اهلل عليه وسلم بعض الناس أن حيج عن بعض وله يف هذا خمالفون كثري منها القطع يف ربع دينار ومنها 

ضعاف هذه السنن فكيف جاز له على من خالفه أن بيع العرايا ومنها النهي عن بيع اللحم باحليوان وأ



يثبت األضعف ويرد على غريه األقوى وكيف جاز له أن يقول بالقسامة وهي خمتلف فيها عن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم وأكثر اخللق خيالفه فيها وأعطى فيها بأميان املدعني الدم وعظيم املال وهو ال يعطي 

املال يف غريها فإن قال ليس يف السنة قياس وال عرض على العقل  هبا جرحا وال درمها وال أقل من
فحديث حج الرجل عن غريه أثبت من مجيع ما ذكرت وأحرى أن ال يبعد عن العقل بعد ما وصفت 
من القسامة وغريها مث عاد فقال مبا عاب من حج املرء عن غريه حيث لو تركه كان أجوز له وتركه 

أوصى الرجل أن حيج عنه حج عنه من ماله وأصل مذهبه أن ال حيج حيث ال جيوز تركه فقال إذا   
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أحد عن أحد كما ال يصلى أحد عن أحد وقد سألت بعض من يذهب مذهبه فقلت أرأيت لو أوصى   
الرجل أن يصلى أو يصام عنه بإجارة أو نفقة غري إجارة أو تطوع إيصام أويصلى عنه قال ال والوصية 

لت له فإذا كان إمنا أبطل احلج ألنه كالصوم والصالة فكيف أجاز أن حيج املرء عن غريه مباله باطلة فق
ومل يبطل الوصية فيه كما أبطلها قال أجازها الناس قلت فالناس الذين أجازوها أجازوا أن حيج الرجل 

به السنة ومل  عن الرجل إذا أفند وإن مات بكل حال وأنت مل جتزها على ما أجازوها عليه مما جاءت
تبطلها إبطالك الوصية بالصوم والصالة فلم يكن عنده فيها سنة وال أثر وال قياس وال معقول بل كان 

عنده خالف هذا كله وخالف ما احتج به عن ابن عمر فما علمته إذا قال ال حيج أحد عن أحد استقام 
ليه وسلم مث أصحابه وعامة الفقهاء وما عليه وال أمر باحلج يف احلال اليت أمر هبا رسول اهلل صلى اهلل ع

علمت من رد األحاديث من أهل الكالم تروحوا من احلجة علينا إىل شيء تروحهم إىل إبطال من أبطل 
أصحابنا أن حيج املرء عن اآلخر حيث أبطلها وأشياء قد تركها من السنن وال شغب فيه شغبه يف هذا 

ح إىل احلجة هبذا مذهب من ال علم له أو من له علم بال فقلنا لبعض من قال ذلك لنا مذهبك يف الترو
نصفة فقال وكيف قلت أرأيت ما تروحت إليه من هذا أهو قول أحد يلزمه قوله فأنت تكرب خالفه أو 

قول آدمى قد يدخل عليه ما يدخل على اآلدميني من اخلطأ قال بل قول من يدخل عليه اخلطأ قلنا 
يث تركه مرغوب عنه غري مقبول منه عندنا قال فهو من أهل ناحيتكم فتركه بأن حيج املرء عن غريه ح



قلنا وما زعمنا أن أحدا من أهل زماننا وناحيتنا بريء من أن يغفل وإهنم لكالناس وما حيتج منصف على 
  امريء بقول غريه إمنا حيتج على املرء بقول نفسه

 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  كلها مذكر وقد حذف يف فاملعدود يف هذه اآليات
 اآلية األوىل والثانية 

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم وقال   :(بست من شوال) : إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن    
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل   ها فتقولفأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذف (ومثانية أيام) : : 

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
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باب احلال اليت جيب فيها احلج    



ب رجل أو قال الشافعي رمحه اهلل ما أحب ألحد ترك احلج ماشيا إذا قدر عليه ومل يقدر على مرك 
امرأة والرجل فيه أقل عذرا من املرأة وال يبني يل أن أوجبه عليه ألين مل أحفظ عن أحد من املفتني أنه 

أوجب على أحد أن حيج ماشيا وقد روى أحاديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم تدل على أن ال جيب 
ل الشافعي أخربنا سعيد بن سامل املشي على أحد إىل احلج وإن أطاقه غري أن منها منقطعة ومنها ما قا

عن إبراهيم ابن يزيد عن حممد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إىل عبداهلل بن عمر فسمعته يقول سأل رجل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ما احلاج فقال الشعت التفل فقام آخر فقال يا رسول اهلل أي احلج 

سول اهلل ما السبيل فقال زاد وراحلة قال وروى عن شريك أفضل قال العج والثج فقام آخر فقال يا ر
بن أ ي منر عمن مسع أنس بن مالك حيدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال السبيل الزاد 

 والراحلة 
باب االستسالف للحج    
عبدالرمحن  أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن سفيان الثوري عن طارق بن 

عن عبداهلل بن أ ي أوىف صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال سألته عن الرجل مل حيج أيستقرض 
للحج قال ال قال الشافعي ومن مل يكن يف ماله سعة حيج هبا من غري أن يستقرض فهو ال جيد السبيل 

حىت حيج فإن كان له مسكن ولكن إن كان ذا عرض كثري فعليه أن يبيع بعض عرضه أو االستدانة فيه 
وخادم وقوت أهله بقدر ما يرجع من احلج إن سلم فعليه احلج وإن كان له قوت أهله أو ما يركب به 
مل جيمعهما فقوت أهله ألزم له من احلج عندي واهلل أعلم وال جيب عليه احلج حىت يضع ألهله قوهتم يف 

حلج معه أجزأت عنه من حجة اإلسالم وذلك قدر غيبته ولو آجر رجل نفسه من رجل خيدمه مث أهل با
أنه مل ينتقض من عمل احلج باإلجارة شيء إذا جاء باحلج بكماله وال حيرم عليه أن يقوم بأمر غريه بغري 
أن ينقض من عمل احلج شيئا كما يقوم بأمر نفسه إذا جاء مبا عليه وكما يتطوع فيخدم غريه لثواب أو 

ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجال سأله فقال أوآجر  لغري ثواب أخربنا مسلم وسعيد عن
 نفسي من هؤالء القوم فأنسك معهم املناسك أىل إجر فقال ابن عباس نعم أولئك هلم نصيب مما كسبوا 
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واهلل سريع احلساب ولو حج رجل يف محالن غريه ومؤنته أجزأت عنه حجة اإلسالم وقد حج مع   

لى اهلل عليه وسلم نفر محلهم فقسم بني عوامهم غنما من ماله فذحبوها عما وجب عليهم رسول اهلل ص
وأجزأت عنهم وذلك أنه ملكوا ما أعطاهم من الغنم فذحبوا ما ملكوا ومن كفاه غريه مؤنته أجزأت عنه 

لصلة غنيا متطوعا أو بأجرة مل ينتقض حجه إذا أتى مبا عليه من احلج ومباح له أن يأخذ األجرة ويقبل ا
كان أو فقريا الصله ال حترم على أحد من الناس إمنا حترم الصدقة على بعض الناس وليس عليه إذا مل جيد 
مركبا أن يسأل وال يؤاجر نفسه وأمنا السبيل الذي يوجب احلج أن جيد املؤنة واملركب من شيء كان 

ان فيما يروي عن النيب صلى اهلل عليه ميلكه قبل احلج أو يف وقته قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا ك
وسلم ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة وكانت املرأة جتدمها وكانت مع ثقة من النساء يف طريق 
مأهولة آمنة فهي ممن عليه احلج عندي واهلل أعلم وإن مل يكن معها ذو حمرم ألن رسول اهلل صلى اهلل 

ال الزاد والراحلة وإن مل تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء عليه وسلم مل يستثن فيما يوجد احلج إ
فصاعدا مل خترمجع رجال ال امرأة معهم وال حمرم هلا منهم وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبري 
مثل قولنا يف أن تسافر املرأة للحج وإن مل يكن معها حمرم أخربنا مسلم عن ابن جريج قال سئل عطاء 

عها ذو حمرم وال زوج معها ولكن معها والئد وموليات يلني إنزاهلا وحفظها ورفعها قال عن امرأة ليس م
نعم فلتحج قال الشافعي فإن قال قائل فهل من شيء يشبه غري ما ذكرت قيل نعم ماال خيالفنا فيه أحد 

ولعل  علمته من أن املرأة يلزمها احلق وتثبت عليها الدعوى ببلد ال قاضي به فتجلب من ذلك البلد
الدعوى تبطل عنها أو تأتى مبخرج من حق لو ثبت عليها مسرية أيام مع غري ذي حمرم إذا كانت معها 

امرأة وأن اهلل تعاىل قال يف املعتدات وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة فقيل يقام عليها احلد فإذا 
زمها وإن مل يكن هكذا وكان كان هذا هكذا فقد بني اهلل عز وجل أنه مل مينعها اخلروج من حق ل

خروجها فاحشة فهي باملعصية باخلروج إىل غري حق ألزم فإن قال قائل ما دل على هذا قيل مل خيتلف 
الناس علمته أن املعتدة خترج من بيتها إلقامة احلد عليها وكل حق لزمها والسنة تدل على أهنا خترج من 

لم فاطمة بنت قيس فإذا كان الكتاب مث السنة يدالن معا بيتها للنداء كما أخرج النيب صلى اهلل عليه وس
واإلمجاع يف موضع على أن املرأة يف احلال اليت هي ممنوعة فيها من خروج إىل سفر أو خروج من بيتها 

 يف العدة إمنا هو على أهنا ممنوعة مما ال يلزمها 
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الزم وهي له مستطيعة باملال والبدن ومعها امرأة فأكثر وال يكون سبيال ملا يلزمها وما هلا تركه فاحلج   
ثقة فإذا بلغت املرأة احمليض أو استكملت مخس عشرة سنة وال مال هلا تطيق به احلج جيرب أبواها وال وىل 
هلا وال زوج املرأة على أن يعطيها من ماله ما حيجها به قال ولو أراد رجل احلج ماشيا وكان ممن يطيق 

بيه وال لوليه منعه من ذلك قال ولو أرادت املرأة احلج ماشية كان لوليها منعها من املشي ذلك مل يكن أل
فيما ال يلزمها قال وإذا بلغت املرأة قادرة بنفسها وماهلا على احلج فأراد وليها منعها من احلج أو أراده 

أهلت باحلج بإذنه مل يكن زوجها منعها منه ما مل هتل باحلج ألنه فرض بغري وقت إال يف العمر كله فإن 
له منعها وإن أهلت بغري إذنه ففيها قوالن أحدمها أن عليه ختليتها ومن قال هذا القول لزمه عندي أن 
يقول لو تطوعت فأهلت باحلج أن عليه خنليتها من قبل أن من دخل يف احلج ممن قدر عليه مل يكن له 

له منعها ولزمه عندي يف قوله أن يقول ذلك يف  اخلروج منه ولزمه غري أهنا إذا اتنفلت بصوم مل يكن
االعتكاف والصالة والقول الثاين أن تكون قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل ومسلم بن خالد عن ابن 

جريج عن عطاء أنه قال يف املرأة هتل باحلج فيمنعها زوجها هي مبنزلة احلصر قال الشافعي وأحب 
ا عليه أن ال مينعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء لزوجها أن ال مينعها فإن كان واجب

الواجب وإن كان تطوعا أجر عليه إن شاء اهلل تعاىل اخلالف يف هذا الباب قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فذهب بعض أهل الكالم إىل معىن سأصف ما كلمين به ومن قال قوله فزعم أن فرض احلج على 

يف وقت ميكنه أن حيج فيه فتركه يف أول ما ميكنه كان آمثا بتركه وكان كمن ترك املستطيع إذا لزمه 
الصالة وهو يقدر على صالهتا حىت ذهب الوقت وكان إمنا جيزئه حجه بعد أول سنة من مقدرته عليه 

قضاء كما تكون الصالة بعد ذهاب الوقت قضاء مث أعطانا بعضهم ذلك يف الصالة إذا دخل وقتها 
كها فإن صالها يف الوقت وفيما نذر من صوم أو وجب عليه بكفارة أو قضاء فقال فيه كله األول فتر

مىت أمكنه فأخره فهو عاص بتأخريه مث قال يف املرأة جيرب أبوها وزوجها على تركها هلذا املعىن وقاله معه 
وقال يل  غريه ممن يفىت وال أعرف فيه حجة إال ما وصفت من مذهب بعض أهل الكالم قال الشافعي



نفر منهم نسألك من أين قلت يف احلج للمرء أن يؤخره وقد أمكنه فإن جاز ذلك جاز لك ما قلت يف 
 املرأة قلت استدالال مع كتاب اهلل عز وجل باحلج الالزمة قالوا 

   
 

 594 :صفحة 
 

بكر على  فاذكرها قلت نعم نزلت فريضة احلج بعد اهلجرة وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبا  
احلاج وختلف هو عن احلج باملدينة بعد منصرفه من تبوك ال حماربا وال مشغوال وختلف أكثر املسلمني 

قادرين على احلج وأزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو كان هذا كما تقولون مل يتخلف رسول 
حلج إال يف حجة اإلسالم اليت اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن فرض عليه ألنه مل يصل إىل احلج بعد فرض ا

يقال هلا حجة الوداع ومل يدع مسلما يتخلف عن فرض اهلل تعاىل عليه وهو قادر عليه ومعهم ألوف 
كلهم قادر عليه مل حيج بعد فريضة احلج وصلى جربيل بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف وقتني وقال ما بني 

لعتمة حىت نام الصبيان والنساء ولو كان كما تصفون هذين وقت وقد أعتم النيب صلى اهلل عليه وسلم با
صالها حني غاب الشفق وقالت عائشة رضي اهلل تعاىل عنها إن كان ليكون على الصوم من شهر 

رمضان فما أقدر على أن أقضيه حىت شعبان وروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ال حيل المرأة 
ه قال الشافعي فقال يل بعضهم فصف يل وقت احلج فقلت احلج أن تصوم يوما وزوجها شاهد إال بإذن

ما بني أن جيب على من وجب عليه إىل أن ميوت أو يقضيه فإذا مات علمنا أن وقته قد ذهب قال ما 
الداللة على ذلك قلت ما وصفت من تأخري النيب صلى اهلل عليه وسلم وأزواجه وكثري ممن معه وقد 

فائتا قلت إذا مات قبل أن يؤديها أو بلغ ماال يقدر على أدائه من اإلفناد أمكنهم احلج قال فمىت يكون 
قال فهل يقضي عنه قلت نعم قال أفتوجدين مثل هذا قلت نعم يكون عليه الصوم يف كل ما عدا شهر 

رمضان فإذا مات قبل أن يؤديه وقد أمكنه كفر عنه ألنه كان قد أمكنه فتركه وإن مات قبل أن ميكنه مل 
عنه ألنه مل ميكنه أن يدركه قال أفرأيت الصالة قلت موافقة هلذا يف معىن خمالفة له يف آخر قال وما يكفر 

املعىن الذي توافقه فيه قلت إن للصالة وقتني أول وآخر فإن أخرها عن الوقت األول كان غري مفرط 
مكنه غري أنه ال حىت خيرج الوقت اآلخر فإذا خرج الوقت قبل أن يصلى كان آمثا بتركه ذلك وقد أ



يصلى أحد عن أحد قال وكيف خالفت بينهما قلت مبا خالف اهلل مث رسوله بينهما أال ترى أن احلائض 
تقضي صوما وال تقضي صالة وال تصلي وحتج وأن من أفسد صالته جبماع أعاد بال كفارة يف شيء 

 كفارة الصيام وأعاد منها وأن من أفسد صومه جبماع كفر وأعاد وأن من أفسد حجه جبماع كفر غري
قال قد أرى افتراقهما فدع ذكره قال الشافعي فإن قال قائل فكيف مل تقل يف املرأة هتل باحلج فيمنعها 

 وليها أنه ال حج عليها وال 
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دم إذا مل يكن هلا ذلك وتقول ذلك يف اململوك قلت إمنا أقول ال حج عليها وال دم على من كان ال   
له حبال أن يكون حمرما يف الوقت الذي حيرم فيه واإلحرام هلذين جائز بأحوال أو حال ليسا جيوز 

ممنوعني منه بالوقت الذي أحرما فيه إمنا كانا ممنوعني منه بأن لبعض اآلدميني عليهما املنع ولو خالمها 
ر النيب صلى اهلل كان إحراما صحيحا عنهما معا فإن قال فكيف قلت ليهريقا الدم يف موضعهما قلت حن

عليه وسلم باحلديبية يف احلل إذ أحصر فإن قال ويشبه هذا احملصر قيل ال أحسب شيئا أوىل أن يقاس 
عليه من احملصر وهو يف بعض حاالته يف أكثر من معىن احملصر وذلك أن احملصر مانع من األدميني خبوف 

اآلدميني متعديا باملنع فإذا كان هلذه املرأة من املمنوع فجعل له اخلروج من اإلحرام وإن كان املانع من 
واململوك مانع من اآلدميني غري متعد كانا جمامعني له يف منع بعض اآلدميني ويف أكثر منه من أن اآلدمي 
الذي منعهما له منعهما قال الشافعي يف العبد يهل باحلج من غري إذن سيده فأحب إىل أن يدعه سيده 

د كاحملصر ال جيوز فيه إال قوالن واهلل أعلم أحدمها أن ليس عليه إال دم ال جيزيه وله منعه وإذا منعه فالعب
غريه فيحل إذا كان عبدا غري واجد للدم ومىت عتق ووجد ذبح ومن قال هذا يف العبد قاله يف احلر حيصر 

م والدراهم بالعدو وهو ال جيد شيئا حيلق وحيل ومىت أيسر أدى الدم والقول الثاين أن تقوم الشاة دراه
طعاما فإن وجد الطعام تصدق به وإال صام عن كل مد يوما والعبد بكل حال ليس بواجد فيصوم قال 

الشافعي ومن ذهب هذا املذهب قاسه على ما يلزمه من هدى املتعة فإن اهلل عز وجل يقول فما استيسر 
جيد هديا ومل يصم مل مينعه ذلك  من اهلدى فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم فلو مل



من أن حيل من عمرته وحجه ويكون عليه بعده اهلدى أو الطعام فيقال إذا كان للمحصر أن حيل بدم 
يذحبه فلم جيده حل وذبح مىت وجد أو جاء بالبدل من الذبح إذا كان له بدل وال حيبس للهدى حراما 

ه من وجه آخر أيضا على ما يلزمه من جزاء الصيد على أن حيل يف الوقت الذي يؤمر فيه باإلحالل وقاس
فإن اهلل تعاىل يقول حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك 

صياما فيقول إن اهلل عز وجل ملا ذكر اهلدى يف هذا املوضع وجعل بدله غريه وجعل يف الكفارات أبداال 
ذكر غريه كان شرط اهلل جل ثناؤه اإلبدال يف غريه مما يلزم وال جيوز للعامل مث ذكر يف احملصر الدم ومل ي

أن جيعل ما أنزل مما يلزم يف النسك مفسرا دليال على ما أنزل جممال فيحكم يف اجململ حكم املفسر كما 
 قلنا يف ذكر 
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يه وكما قلنا يف الشهود حني ذكروا رقبة مؤمنة يف قتل مثلها رقبة يف الظهار وإن مل يذكر مؤمنة ف  
عدوال وذكروا يف موضع آخر فلم يشترط فيهم العدول هم عدول يف كل موضع على ما شرط اهلل 

تعاىل يف الغري حيث شرطه فاستدللنا واهلل أعلم على أن حكم اجململ حكم املفسر إذا كانا يف معىن واحد 
عاىل ال نقول هذا فيه هذا ليس بالبني أن الزما أن والبدل ليس بزيادة وقد يأتى موضع من حكم اهلل ت

نقول هذا يف دم اإلحصار كل البيان وليس بالبني وهو جممل واهلل أعلم قال الشافعي ويف املرأة املعتدة 
من زوج له عليها الرجعة هتل باحلج إن راجعها فله منعها وإن مل يراجعها منعها حىت تنقضى العدة فإذا 

الكة ألمرها ويكون هلا أن تتم على احلج وهكذا املالكة ألمرها الثيب حترم مينع انقضت العدة فهي م
وليها من حبسها ويقال لوليها إن شئت فاخرج معها وإال بعثنا هبا مع نساء ثقات فإن مل جتد نساء ثقة 

ت يف مل يكن هلا يف سفر أن ختلو برجل وال امرأة معها فإن قال قائل كيف مل تبطل إحرامها إذا أحرم
العدة قلت إذا كانت جتد السبيل إليه حبال مل أعجل بإبطاله حىت أعلم أن ال جتد السبيل إليه وإن أهلت 
يف عدة من وفاة أو هي قد أتى على طالقها لزمها اإلهالل ومنعها اخلروج حىت تتم عدهتا فإن انقضت 

حمصرة مبانعها قلت له  خرجت فإن أدركت حجا وإال حلت بعمل عمرة فإن قال قائل فلم ال جتعلها



منعها إىل مدة فإذا بلغتها مل يكن له منعها وبلوغها أيام يأتى عليها ليس منعها بشيء إىل غريها وال جيوز 
هلا اخلروج حىت يأذن هلا فإذا بلغتها مل يكن لغريها سبيل عليها مبنعها منه والعبد إذا منعه سيده مل يكن 

قه شيء حيدثه غريه له أو ال حيدثه وليس كاملعتدة فيما ملانعها من عليه ختليته فإن قيل قد يعتق قيل عت
منعها فان أهل عبد حبج فمنعه سيده حل وإن عتق بعد ما حيل فال حج عليه إال حجة اإلسالم وإن عتق 
قبل أن حيال مضى يف إحرامه كما حيصر الرجل بعدو فيكون له أن حيل فإن مل حيل حىت يأمن العدو مل 

ل وكان عليه أن ميضي يف إحرامه ولو أن امرأة مالكة ألمرها أهلت حبج مث نكحت مل يكن يكن له أن حي
لزوجها منعها من احلج ألنه لزمها قبل أن يكون له منعها وال نفقة هلا عليه يف مضيها وال يف إحرامها يف 

رمة وال احملرم قال احلج ألهنا مانعة لنفسها بغري إذنه كان معها يف حجها أو مل يكن وال جيوز نكاح احمل
الربيع هذه املسألة فيها غلط ألن الشافعي يقول ال جيوز نكاح احملرمة وال احملرم فلما أهلت حبج مث 

نكحت كان نكاحها باطال ومل يكن هلا زوج مينعها ومتضي يف حجها وليس هلا زوج تلزمه النفقة هلا 
ا القول يف قول من جييز نكاح احملرم فأما ألهنا ليست يف أحكام الزوجات ولعل الشافعي إمنا حكى هذ

 قوله فإنه ال جيوز نكاح احملرم وال 
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احملرمة وهذا له يف كتاب الشغار قال الشافعي وعلى ويل السفيهة البالغة إذا تطوع هلا ذو حمرم وكان   
ج هبا أو خرجت مع نساء هلا مال أن يعطيها من ماهلا ما حتج به إذا شاءت ذلك وكان هلا ذو حمرم حي

 مسلمات 
باب املدة اليت يلزم فيها احلج وال يلزم    
قال الشافعي رمحه اهلل وإذا احتلم الغالم أو حاضت اجلارية وإن مل يستكمال مخس عشرة سنة أو  

استكمال مخس عشرة سنة قبل البلوغ ومها غري مغلوبني على عقوهلما واجدان مركبا وبالغا مطيقان 
 حمبوسني عن احلج مبرض وال سلطان وال عدو ومها يف الوقت الذي بلغا فيه قادران مبوضع املركب غري

لو خرجا منه فسارا بسري الناس قدرا على احلج فقد وجب عليهما احلج فإن مل يفعال حىت ماتا فقد 



احلج لزمهما احلج وعليهما بأهنما قادران عليه يف وقت جيزيء عنهما لو مضيا فيه حىت يقضى عنهما 
وإن كانا مبوضع يعلمان أن لو خرجا عند بلوغهما مل يدركا احلج لبعد دارمها أو دنو احلج فلم خيرجا 

للحج ومل يعيشا حىت أتى عليهما حج قابل فال حج عليهما ومن مل جيب احلج عليه فيدعه وهو لو حج 
ري الناس يف السرعة حىت يسريا أجزأه مل يكن عليه قضاؤه ولو كانا إذا بلغا فخرجا يسريان سريا مباينا لس

مسرية يومني يف سري العامة يف يوم ومسرية ثالث يف يومني مل يلزمهما عندي واهلل أعلم أن يسريا سريا 
خيالف سري العامة فهذا كله لو فعال كان حسنا ولو بلغا عاقلني مث مل يأت عليهما خمرج أهل بالدمها 

هلما يف وقت لو خرجا فيه أدركا حجا مل يلزمهما أن حيج حيت غلب على عقوهلما ومل ترجع إليهما عقو
عنهما وإمنا يلزمهما أن حيج عنهما إذا أتى عليهما وقت يعقالن فيه مث مل تذهب عقوهلما حىت يأتى 

عليهما وقت لو خرجا فيه إىل احلج بلغاه فإن قال قائل ما فرق بني املغلوب على عقله وبني املغلوب 
ى املغلوب على عقله زائلة يف مدته كلها والفرائض على املغلوب باملرض العاقل باملرض قيل الفرائض عل

على بدنه غري زائلة يف مدته ولو حج املغلوب على عقله مل جيز عنه ال جيزي عمل على البدن ال يعقل 
عامله قياسا على قول اهلل عز وجل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ولو حج العاقل املغلوب باملرض 

جزأ عنه ولو كان بلوغهما يف عام جدب األغلب فيه على الناس خوف اهللكة بالعطش يف سفر أهل أ
ناحية مها فيها أو مل يكن ماال بد هلم منه من علف موجود فيه أو يف خوف من عدو ال يقوى مجاعة 

تطيع له حاج مصرمها عليه أو اللصوص كذلك أشبه هذا واهلل أعلم أن يكون من أراد فيه احلج غري مس
 فيكون غري الزم له بأنه غري مستطيع فإن مات قبل أن ميكنه احلج 
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بتغري هذا مل يكن عليه حج وكذلك لو حج أول ما بلغ فاحصر بعدو فنحر وحل دون مكة ورجع فلم   
ميكنه احلج حىت ميوت مل يكن عليه حج ولو كان ما وصفت من احلائل يف الرب وكان يقدر على 

لركوب يف البحر فيكون له طريقا أحببت له ذلك وال يبني يل أنه جيب عليه ركوب البحر للحج ألن ا
األغلب من ركوب البحر خوف اهللكة ولو بلغا مغلوبني على عقوهلما فلم يفيقا فتأتى عليهما مدة 



هل ناحيتهما معا يعقالن فيها وميكنهما احلج مل يكن عليهما وإذا بلغا معا فمنعا احلج بعدو حائل بني أ
وبني احلج مث مل يأت عليهما مدة وقت احلج يقدران مها وال غريمها من أهل ناحيتهما فيه على احلج فال 
حج عليها يقضى عنهما أن ماتا قبل متكنهما أو أحد من أهل ناحيتهما من احلج ولو حيل بينهما خاصة 

ماتا ومل حيجا كان هذان ممن عليه  حببس عدو أو سلطان أو غريه وكان غريمها يقدر على احلج مث
االستطاعة بغريمها ويقضى احلج عنهما وكذلك لو كان حبس ببلده أو يف طريقه مبرض أو زمن ال بعلة 
غريه وعاش حىت احلج غري صحيح مث مات قبل أن يصح وجب عليه احلج ومجاع هذا أن يكون البالغان 

ومها قادران بأمواهلما ويف ناحيتهما من يقدر على احلج إذا مل يقدرا بأي وجه ما كانت القدرة بأبداهنما 
غريمها مث ماتا قبل أن حيجا فقد لزمهما احلج إمنا يكون غري الزم هلما إذا مل يقدر أحد من أهل ناحيتهما 

على احلج ببعض ما وصفت فإن قال قائل ما خالف بني هذا وبني احملصر مبا ذكرت من عدو وحدث 
بنفسه إىل احلج وال إىل أن حيج عنه غريه من ناحيته من قبل أن غريه يف معناه يف  قيل ذلك ال جيد السبيل

خوف العدو واهللكة باجلدب والزمن واملرض وإن كان معذورا بنفسه فقد ميكنه أن حيج عنه صحيح 
غريه ومثل هذا أن حيبسه سلطان عن حج أو لصوص وحده وغريه يقدر على احلج فيموت فعليه أن حيج 

لشيخ الفاين أقرب من العذر من هذين وقد وجب عليه أن حيج عنه إذا وجد من حيج عنهعنه وا   

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

ويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيب    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
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اب االستطاعة بنفسه وغريه ب   
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وملا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخلثعمية باحلج عن أبيها دلت سنة  

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن قول اهلل من استطاع إليه سبيال على معنيني أحدمها أن يستطيعه 
رض كرب أو سقم أو فطرة خلقة ال يقدر معها على الثبوت بنفسه وماله واآلخر أن يعجز عنه بنفسه بعا

على املركب ويكون من يطيعه إذا أمره باحلج عنه إما بشيء يعطيه إياه وهو واجد له وإما بغري شيء 
فيجب عليه أن يعطي إذا وجد أو يأمر إن أطيع وهذه إحدى االستطاعتني وسواء يف هذا الرجل يسلم 

ركب أو الصيب يبلغ كذلك أو العبد يعتق كذلك وجيب عليه إن قدر على وال يقدر على الثبوت على امل
الثبوت على احململ بال ضرر وكان واجدا له أو ملركب غريه وإن مل يثبت على غريه أن يركب احململ أو 
ما أمكنه الثبوت عليه من املركب وإن كان واحد من هؤالء ال جيد مطيعا وال ماال فهو ممن ال يستطيع 

وال بالطاعة فال حج عليه ومجاع الطاعة اليت توجب احلج وتفريعها اثنان أحدمها أن يأمر فيطاع  بالبدن
بال مال واآلخر أن جيد ما ال يستأجر به من يطيعه فتكون إحدى الطاعتني ولو حتامل فحج أجزأت عنه 

لم املرأة أن حتج ورجوت أن يكون أعظم أجرا ممن خيف ذلك عليه وملا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
عن أبيها إذا أسلم وهو ال يستمسك على الراحلة فدل ذلك على أن عليه الفرض إذا كان مستطيعا بغريه 

إذا كان يف هذه احلال وامليت أوىل أن جيوز احلج عنه ألنه يف أكثر من معىن هذا الذي لو تكلف احلج 
  حبال أجزأه وامليت ال يكون فيه تكلف أبدا

 ID ' '   اضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومع : 

 أنه ملا ثبت 
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  



ا عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليه    
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

د واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل تر    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
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اليت جيوز أن حيج فيها الرجل عن غريه باب احلال    

قال الشافعي رحنه اهلل تعاىل أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلج الواجب أن حيج املرء عن غريه  
فاحتمل القياس على هذا وجهني أحدمها أن اهلل تعاىل فرض على خلقه فرضني أحدمها فرض على البدن 

فرض اهلل على األبدان عليها ال يتجاوزها مثل الصالة واحلدود واآلخر فرض يف املال فلما كان ما 
والقصاص وغريها وال يصرف عنها إىل غريها حبال وكان املريض يصلى كما رأي ويغلب على عقله 

فريتفع عنه فرض الصالة وحتيض املرأة فريتفع عنها فرض الصالة يف وقت الغلبة على العقل واحليض وال 
صالة صالها وهو مغلوب على عقله وكذلك احلائض ال جتزيها صالة صلتها  جيزي املغلوب على عقله

وهي حائض وال جيب عليهما أن يصلى عنهما غريمها يف حاهلما تلك فلما أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه 



وسلم املرء أن حيج عن غريه حجة اإلسالم كان هذا كما أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة 
عمرته وكل ما وجب على املرء بإجيابه على نفسه من حج وعمرة وكان ما سوى هذا من اإلسالم و

حج تطوع أو عمرة تطوع ال جيوز ألحد أن حيجه عن أحد وال يعتمر يف حياته وال بعد موته ومن قال 
هذا كان وجها حمتمال ولزمه أن يقول لو أوصى رجال أن حيج عنه تطوعا بطلت الوصية كما لو أوصى 

صلى عنه بطلت الوصية ولزمه أن يقول إن حج أحد عن أحد بوصية فهي يف ثلثه واإلجارة عليه أن ي
فاسدة مث يكون القول فيما أخذ من اإلجارة على هذا واحدا من قولني أحدمها أن له أجر مثله ويرد 

أجرة  الفضل مما أخذ عليه ويلحق بالفضل إن كان نقصه كما يقول يف كل إجارة فاسدة واآلخر أن ال
له ألن عمله عن نفسه ال عن غريه والقول الثاين أن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر املرء 

أن حيج عن غريه يف الواجب دل هذا على أن يكون الفرض على األبدان من وجهني أحدمها ماال يعمله 
خر النسك من احلج والعمرة املرء عن غريه مثل الصالة وال حيمله عنه غريه مثل احلدود وغريها واآل

فيكون للمرء أن يعمله عن غريه متطوعا عنه أو واجبا عليه إذا صار يف احلال اليت ال يقدر فيها على احلج 
وال يشبه أن يكون له أن يطتوع عنه واملتطوع عنه يقدر على احلج ألن احلال اليت أذن رسول اهلل صلى 

اليت ال يقدر فيها على أن حيج عن نفسه وألنه لو تطوع عنه اهلل عليه وسلم فيها باحلج عنه هي احلال 
وهو يقدر على احلج مل جيز عنه من حجة اإلسالم فلما كان هو لو تطوع عن نفسه كانت حجة 

اإلسالم وإن مل ينوها فتطوع عنه غريه مل جيز عنه وقد ذهب عطاء مذهبا يشبه أن يكون أراد أن جيزي 
 عنه أن يتطوع عنه بكل نسك 
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من حج أو عمرة إن عملهما مطيقا له أو غري مطيق وذلك أن سفيان أخربنا عن يزيد موىل عطاء قال   
رمبا أمرين عطاء أن أطوف عنه قال الشافعي فكأنه ذهب إىل أن الطواف من النسك وأنه جيزي أن يعمله 

أحد عن أحد إال واملعمول عنه غري  املرء عن غريه يف أي حال ما كان وليس نقول هبذا وقولنا ال يعمل
مطيق العمل بكرب أو مرض ال يرجى أن يطيق حبال أو بعد موته وهذا أشبه بالسنة واملعقول ملا وصفت 



من أنه لو تطوع عنه رجل واملتطوع عنه يقدر على احلج مل جيز احملجوج عنه قال ومن ولد زمنا ال 
ض ذلك له عند بلوغه أو كان عبدا فعتق أو كافرا يستطيع أن يثبت على مركب حممل وال غريه أو عر

فأسلم فلم تأت عليه مدة ميكنه فيها احلج حىت يصري هبذه احلال وجب عليه إن وجد من حيج عنه بإجارة 
أو غري إجارة وإذا أمكنه مركب حممل أو شجار أو غريه فعليه أن حيج ببدنه وإن مل يقدر على الثبوت 

مل أو شجار وكيفما قدر على املركب وأي مركب قدر عليه فعليه أن حيج على بعري أو دابة إال يف حم
بنفسه ال جيزيه غريه قال ومن كان صحيحا ميكنه احلج فلم حيج حىت عرض له هذا كان له أن يبعث من 

حيج عنه ألنه قد صار إىل احلال اليت أذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن حيج فيها عمن بلغها قال 
به مرض يرجى الربء منه مل أر له أن يبعث أحدا حيج عنه حىت يربأ فيحج عن نفسه أو يهرم ولو كان 

فيحج عنه أو ميوت فيحج عنه بعد املوت فإن قال قائل ما الفرق بني هذا املريض املضين وبني اهلرم أو 
ركب واألغلب الزمن قيل له مل يصر أحد علمته بعد هرم ال خيلطه سقم غريه إىل قوة يقدر فيها على امل

من أهل الزمانة أهنم كاهلرم وأما أهل السقم فنراهم كثريا يعودون إىل الصحة قال ولو حج رجل عن 
زمن مث ذهبت زمانته مث عاش مدة ميكنه فيها أن حيج عن نفسه كان عليه أن حيج عن نفسه ألنا إمنا أذنا 

ن له تركه وهو يقدر على أن يعمله ببدنه له على ظاهر أنه ال يقدر فلما أمكنته املقدرة على احلج مل يك
واهلل أعلم قال ولو بعث السقم رجال حيج عنه فحج عنه مث برأ وعاش بعد الربء مدة ميكنه أن حيج فيها 
فلم حيج حىت مات كان عليه احلج وكذلك الزمن واهلرم قال والزمن والزمانة اليت ال يرجى الربء منها 

املريض فال نأمره أن يبعث أحدا حيج عنه ونأمر اهلرم والزمن أن يبعثا من  واهلرم يف هذا املعىن مث يفارقهم
حيج عنهما فإن بعث املريض من حيج عنه مث مل يربأ حىت مات ففيها قوالن أحدمها أن ال جيزيء عنه ألنه 

نه قد قد يعث يف احلال اليت ليس له أن يبعث فيها وهذا أصح القولني وبه آخذ والثاين أهنا جمزية عنه أل
 حج عنه حر بالغ وهو ال يطيق مث مل 

   
 

 602 :صفحة 
 

يصر إىل أن يقوى على احلج بعد أن حج عنه غريه فيحج عن نفسه     



باب من ليس له أن حيج عن غريه    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال أخربنا مسلم بن خالد الزجني عن ابن جريج عن  

النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال يقول لبيك عن فالن فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم عطاء قال مسع 
إن كنت حججت فلب عن فالن وإال فاحجج عن نفسك مث احجج عنه أخربنا سفيان عنأيوب عن أ ي 
قالبة قال مسع ابن عباس رجال يقول لبيك عن شربمة فقال ابن عباس وحيك وما شربمة قال فذكر قرابة 

فقال أحججت عن نفسك فقال ال قال فاحجج عن نفسك مث احجج عن شربمة قال الشافعي وإذا  له
أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم اخلثعمية باحلج عن أبيها ففي ذلك دالئل منها ما وصفنا من أهنا إحدى 

لدين عنه فأبان االستطاعني وإذا أمرها باحلج عنه فكان يف احلال اليت أمر فيها باحلج عنه وكان كقضاء ا
أن العمل عن بدنه يف حاله تلك جيوز أن يعمله عنه غريه فيجزيء عنه وخيالف الصالة يف هذا املعىن 

فسواء من حج عنه من ذي قرابة أو غريه وإذا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم امرأة حتج عن رجل 
ضه فالرجل أوىل أن جيوز حجه عن الرجل ومها جمتمعان يف اإلحرام كله إال اللبوس فإهنما خيتلفان يف بع

واملرأة من املرأة عن الرجل وكل جائز مع ما روى عن طاوس وغريه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مما 
كتبنا مما يستغىن فيه بنص اخلرب ولو أن امرأ مل جيب عليه احلج إال وهو غري مطيق ببدنه مل يكن على أحد 

أن حيج عنه ذو رمحه وإن كان ليس عليه أو يستأجر من حيج عنه من  غريه واجبا أن حيج عنه وأحب إىل
كان ولو كان فقري ال يقدر على زاد ومركب وإن كان بدنه صحيحا فلم يزل كذلك حىت أيسر قبل 

احلج مبدة لو خرج فيها مل يدرك احلج مث مات قبل أن يأتى عليه حج آخر مل جيب عليه حج يقضى ولو 
فيه احلج فأقام موسرا إىل أن يأتى عليه أشهر احلج ومل يدن الوقت الذي خيرج أيسر يف وقت ال ميكنه 

فيه أهل بلده ملوافاة احلج حىت صار ال جيد زادا وال مركبا مث مات قبل حجه ذلك أو قبل حج آخر 
يوسر فيه مل يكن عليه حج إمنا يكون عليه حج إذا أتى عليه وقت حج بعد بلوغ ومقدرة مث مل حيج حىت 

ته احلج ولو كان موسرا حمبوسا عن احلج وجب عليه أن حيج عن نفسه غريه أو حيج عنه بعد موته يفو
  وهذا مكتوب يف غري هذا املوضع

 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو
 األصل واحلذف 
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باب اإلجارة على احلج    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل للرجل أن يستأجر الرجل حيج عنه إذا كان ال يقدر على املركب لضعفه  

وكان ذا مقدرة مباله ولوارثه بعده واإلجارة على احلج جائزة جوازها على األعمال سواه بل اإلجارة إن 
ا أعطى وإن كثر كما يأخذها شاء اهلل تعاىل على الرب خري منها على ما ال بر فيه ويأخذ من اإلجارة م

على غريه ال فرق بني ذلك ولو استأجر رجل رجال حيج عنه فقرن عنه كان دم القران على األجري 
وكان زاد احملجوج عنه خريا ألنه قد جاء حيج وزاد معه عمرة ولو استأجر الرجل الرجل حيج عنه أو عن 

ه وال جتوز اإلجارة على أن يقول حتج عنه غريه فاإلجارة جائزة واحلج عنه من حيث شرط أن حيرم عن
ن بلد كذا حىت يقول حترم عنه من موضع كذا ألنه جيوز اإلحرام من كل موضع فإذا مل يقل هذا 

فاإلجارة جمهولة وإذا وقت له موضعا حيرم منه فأحرم قبله مث مات فال إجارة له يف شيء من سفره 
ى وقت له إىل أن يكمل احلج فإن أهل من وراء امليقات وجتعل اإلجارة له من حني أحرم من امليقات الذ

مل حتسب اإلجارة إال من امليقات وإن مر بامليقات غري حمرم فمات قبل أن حيرم فالإجارة له ألنه مل يعمل 
يف احلج وإن مات بعد ما أحرم من وراء امليقات حسبت له اإلجارة من يوم أحرم من وراء امليقات ومل 

ات إذا مل حيرم منه ألنه ترك العمل فيه وإن خرج للحج فترك اإلحرام والتلبية وعمل حتسب له من امليق
عمل احلج أو مل يعمله إذا قال مل أحرم باحلج أو قال اعتمرت ومل أحج أو قال استؤجرت على احلج 

فاعتمرت فال شيء له وكذلك لو حج فأفسده ألنه تارك لالجارة مبطل حلق نفسه ولو استأجره ليحج 
ه على أن حيرم من موضع فأحرم منه مث مات يف الطريق فله من اإلجارة بقدر ما مضى من سفره أو عن

استأجره على أن يهل من وراء امليقات ففعل فقد قضى بعض ما استأجره عليه وإذا استأجره فإمنا عليه 
من فاعتمر عن أن حيرم من امليقات وإحرامه قبل امليقات تطوع ولو استأجره على أن حيج عنه من الي

نفسه مث خرج إىل امليقات الذي استؤجر عليه فأهل حبج عن الذي استأجره فال جيزيه إذا أهل بالعمرة 
عن نفسه إال أن خيرج إىل ميقات املستأجر الذي شرط أن يهل منه فيهل عنه باحلج منه فإن مل يفعل 



منه باحلج عنه أجزأ عنه وإال أهراق وأهل باحلج من دون امليقات فكان عليه أن يهل فبلغ امليقات فأهل 
دما وذلك من ماله دون مال املستأجر ويرد من اإلجارة بقدر ما يصيب ما بني امليقات واملوضع الذي 
أحرم منه ألنه شيء من عمله نقصه وال حيسب الدم على املستأجر ألنه بعمله كان وجيزئه احلج على 

 كل حال شرط عليه أن يهل من 
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دون امليقات أو من وراءامليقات أو منه وكل شيء أحدثه األجري يف احلج مل يأمره به املستأجر مما جيب   
عليه فيه الفدية فالفدية عليه يف ماله دون مال املستأجر ولو أهل باحلج بعد العمرة عن نفسه من ميقات 

بقدر ما عمل من احلج وقد قيل  املستأجر عن املستأجر مث مات قبل أن يقضي احلج كان له من اإلجارة
ال أجر له إال أن يكمل احلج ومن قال هذا القول قاله يف احلاج عن الرجل ال يستوجب من اإلجارة 

شيئا إال بكمال احلج وهذا قول يتوجه والقياس القول األول ألن لكل حظا من اإلجارة ولو استأجره 
ره به وعليه أن يقضى عن نفسه من قابل من قبل حيج عنه فأفسد احلج كان عليه أن يرد مجيع ما استأج

أنه ال يكون حاجا عن غريه حجا فاسدا وإذا صار احلج الفاسد عن نفسه فعليه أن يقضيه عن نفسه فلو 
حجه عن غريه كان عن نفسه ولو أخذ اإلجارة على قضاء احلج الفاسد ردها ألهنا ال تكون عن غريه 

فيه الفدية مما ال يفسد احلج كانت عليه الفدية فيما أصاب ولو كان إمنا أصاب يف احلج ما عليه 
واإلجارة له ولو أستأجره للحج فأحصر بعدو ففاته احلج مث دخل فطاف وسعى وحلق أن له من 

اإلجارة بقدر ما بني أن أهل من امليقات إىل بلوغه املوضع الذي حبس فيه يف سفره ألن ذلك ما بلغ من 
رة حىت صار غري حاج وإمنا أخذ اإلجارة على احلج وصار خيرج من سفره يف حجه الذي له اإلجا

اإلحرام بعمل ليس من عمل احلج ولو استأجر رجل رجال على أن حيج عنه فاعتمر عن نفسه مث أراد 
احلج عن املستأجر خرج إىل ميقات احملجوج عنه فأهل عنه منه ال جيزيه غري ذلك فإن مل يفعل أهراق 

رجال حيج عن رجل فاعتمر عن نفسه مث خرج إىل ميقات احملجوج عنه الذي دما ولو استأجر رجل 
شرط أن يهل عنه منه إن كان امليقات الذي وقت له بعينه فأهل باحلج عنه أجزأت عن احملجوج عنه فإن 



ترك ميقاته وأحرم من مكة أجزأه احلج وكان عليه دم لترك ميقاته من ماله ورجع عليه مما استؤجر به 
ترك مما بني امليقات ومكة ولو استأجره على أن يتمتع عنه فأفرد أجزأت احلجة عنه ورجع بقدر  بقدر ما

حصة العمرة من اإلجارة ألنه استأجره على عملني فعمل أحدمها ولو استأجره على أن يفرد فقرن عنه 
خر معه فال كان زاده عمرة وعلى املستأجر دم القران وهو كرجل استؤجر أن يعمل عمال فعمله وزاد آ

شيء له يف زيادة العمرة ألنه متطوع هبا ولو استأجره على أن يقرن عنه فأفرد احلج أجزأ عنه احلج 
وبعث غريه يعتمر عنه إن كانت العمرة الواجبة ورجع عليه بقدر حصة العمرة من اإلجارة ألنه استأجره 

ن نفسه وحجة عن املستأجر رد على عملني فعمل أحدمها ولو استأجره على أن حيج عنه فأهل بعمرة ع
 مجيع 
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اإلجارة من قبل أن سفرمها وعملهما واحد وأنه ال خيرج من العمرة إىل احلج وال يأتى بعمل احلج   
دون العمرة ألنه ال يكون له أن ينوي جامعا بني عملني أحدمها عن نفسه واآلخر عن غريه وال جيوز أن 

نه نوى أحدمها عن نفسه فصارا معا عن نفسه ألن عمل نفسه أوىل به من يكونا معا عن املستأجر أل
عمل غريه إذا مل يتميز عمل نفسه من عمل غريه ولو استأجر رجل رجال حيج عن ميت فأهل حبج عن 

ميت مث نواه عن نفه كان احلج عن الذي نوى احلج عنه وكان القول يف األجرة واحدا من قولني أحدمها 
استأجر رجالن رجال حيج عن  الترك حقه فيها واآلخر أهنا له ألن احلج عن غريه ولوأنه مبطل هلا 

أبويهما فأهل باحلج عنهما معا كان مبطال إلجارته وكان احلج عن نفسه العن واحد منهما ولو نوى 
احلج عن نفسه وعنهما أو عن أحدمها كان عن نفسه وبطلت إجارته وإذا مات الرجل وقد وجبت عليه 

أن حيج عنه فحج عنه أجزأ عنه مث مل حجة اإلسالم ومل حيج قط فتطوع متطوع قد حج حجة اإلسالم ب
يكن لوصيه أن خيرج من ماله شيئا ليحج عنه غريه وال أن يعطى هذا شيئا حلجه عنه ألنه حج عنه 
متطوعا وإذا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخلثعمية أن حتج عن أبيها ورجال أن حيج عن أمه 

لة بينة أنه جيوز أن حترم املرأة عن الرجل ولو مل يكن ورجال أن حيج عن أبيه لنذر نذره أبوه دل هذا دال



فيه هذا كان أن حيرم الرجل عن الرجل والرجل عن املرأة أوىل من قبل أن الرجل أكمل إحراما من املرأة 
  وإحرامه كإحرام الرجل فأي رجل حج عن امرأة أو رجل أو امرأة حجت عن امرأة أو عن رجل أجزأ
 ID ' '   ث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول ورد يف احلدي

 فإن احلذف فيه 
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   )سقوط اهلاء يف  : لست من شوا  مع سقوط املعدود أو  (
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح   ت من شوال انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بس .  
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
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باب من أين نفقة من مات ومل حيج    
ل الشافعي رمحه اهلل تعاىل أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاوس أهنما قاال احلجة قا 

الواجبة من رأس املال قال الشافعي وقال غريمها ال حيج عنه إال أن يوصى فإن أوصى حج عنه من ثلثه 
وال من غريه إذا إذا بلغ ذلك الثلث وبديء على الوصايا ألنه الزم فإن مل يوص مل حيج عنه من ثلث 

أنزلت احلج عنه وصيه حاص أهل الوصايا ومل يبدأ غريه من الوصايا ومن قال هكذا فكان يبدأ بالعتق 
بدأ عليه قال والقياس يف هذا أن حجة اإلسالم من رأس املال فمن قال هذا قضى أن يستأجر عنه بأقل 

مؤنته وال يستأجر رجل من بلده  ما يقدر عليه وذلك أن يستأجر رجل من أهل ميقاته أو قربه لتخف
إذا كان بلده بعيدا إال أن يبدل ذلك مبا يوجد به رجل قريب ومن قال هذا القول قاله يف احلج بأمر 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم به ورآه دينا عليه وقاله يف كل ما كان يف معناه وقاله يف كل ما أوجبه 
ال بأدائه ومل يكن له خيار فيه مثل زكاة املال وما كان ال اهلل عز وجل عليه فلم يكن له خمرج منه إ

يكون أبدا إال واجبا عليه شاء أو كره بغري شيء أحدثه هو ألن حقوق اآلدميني إمنا وجبت هلم من رأس 
املال وهذا من حقوق اآلدميني أمر أن يؤديه إىل صنف منهم بعينه فجمع أن وجب وجوب احلج بفرض 

كما وصفت لآلدميني ومن قال هذا بدأ هذا على مجيع ما معه من الوصايا اهلل عز وجل وأن كان 
والتدبري وحاص به أهل الدين قبل الورثة إذا جعله اهلل واجبا وجوب ما لآلدميني وهذا قول يصح واهلل 
أعلم ومن قال هذا قاله يف احلج إن مل يبلغ إال مريضا مث مل يصح حىت مات مريضا أنه واجب عليه ال 

ألن الواجب على املريض والصحيح سواء فأما ما لزمه من كفارة ميني أو غريه فإن أوصى به فقد وصية 
قيل يكون يف ثلثه كالوصايا وقيل بل الزم وما لزمه من شيء ألزمه نفسه من نذر أو كفارة قتل أو ظهار 

على نفسه  وهو واجد فقد خيالف ما لزمه بكل حال من قبل أن قد كان ومل جيب عليه فإمنا أوجبه
فيختلفان يف هذا وجيتمعان يف أنه قد أوجب كال منهما فأوجب هذا وأوجب إقرار اآلدمي فيحتمل أن 

  يقال مها الزمان معا وأنا استخري اهلل تعاىل فيه
 ID ' '   يتربصن ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل

 بأنفسهن أربعة 
  



أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
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باب احلج بغري نية    
قال الشافعي رمحه اهلل أحب أن ينوي الرجل احلج والعمرة عند دخوله فيهما كما أحب له يف كل  
اجب عليه غريمها فإن أهل باحلج ومل يكن حج حجة اإلسالم ينوي أن يكون تطوعا أو ينوي أن و

يكون عن غريه أو أحرم فقال إحرامي كإحرام فالن لرجل غائب عنه فكان فالن مهال باحلج كان يف 
هذا كله حاجا وأجزأ عنه من حجة اإلسالم فإن قال قائل ما دل على ما وصفت قلت فإن مسلم بن 

الد وغريه أخربنا عن ابن جريج قال أخربنا عطاء أنه مسع جابرا يقول قدم علي رضي اهلل عنه من خ
سعايته فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم مب أهللت يا علي قال مبا أهل به النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

لم عن ابن جريج عن فأهد وامكث حراما كما أنت قال وأهدى له علي هديا قال الشافعي أخربنا مس
جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبداهلل وهو حيدث عن حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم قال خرجنا 
مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت إذا أتى البيداء فنظرت مد بصرى من بني راكب وراجل من بني يديه 

س أن يقول كما يقول رسول اهلل صلى اهلل وعن ميينه وعن مشاله ومن ورائه كلهم يريد أن يأمت به يلتم
عليه وسلم ال ينوي إال احلج وال يعرف غريه وال يعرف العمرة فلما طفنا فكنا عند املروة قال أيها الناس 
من مل يكن معه هدى فليحلل وليجعلها عمرة ولو استقبلت من أمريء ما استدبرت ما أهديت فحل من 

لد عن ابن جريج عن منصور بن عبدالرمحن عن صفية بنت شيبة مل يكن معه هدى أخربنا مسلم ابن خا
عن أمساء بنت أ ي بكر قالت خرجنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم من 

كان معه هدى فليقم على إحرامه ومن مل يكن معه هدى فليحلل ومل يكن معى هدى فحللت وكان مع 



نا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قالت الزبري هدى فلم حيلل أخرب
خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خلمس بقني من ذي القعدة ال نرى إال أنه احلج فلما كنا 

بسرف أو قريبا منها أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم من مل يكن معه هدى أن جيعلها عمرة فلما كنا مبىن 
أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ذبح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن نسائه قال حيىي فحدثت به 

 القاسم ابن حممد فقال جاءتك واهلل باحلديث على وجهه 
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أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة والقاسم مثل معىن حديث سفيان ال خيالف معناه أخربنا   
عبدالرمحن بن القاسم بن حممد عن أبيه عن عائشة أهنا قالت خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل سفيان عن 

عليه وسلم يف حجته ال نرى إال احلج حىت رذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل على رسول اهلل 
نات آدم صلى اهلل عليه وسلم وأنا أبكى فقال مالك أنفست فقلت نعم فقال إن هذا أمر كتبه اهلل على ب

فاقضي ما يقضى احلاج غري أن ال تطويف بالبيت قالت وضحى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن 
نسائه بالبقر أخربنا سفيان قال حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجري مسعوا طاوسا 

ر القضاء فنزل عليه يقول خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املدينة ال يسمى حجا وال عمرة ينتظ
القضاء وهو بني الصفا واملروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ومل يكن معه هدى أن جيعلها عمرة 

وقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ملا سقت اهلدى ولكنين لبدت رأسي وسقت هديي فليس يل 
ا قضاء قوم كأمنا ولدوا اليوم حمل دون حمل هديي فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول اهلل اقض لن

أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم ألبد فقال ال بل ألبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة قال ودخل على 
من اليمن فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم مب أهللت فقال أحدمها عن طاوس إهالل النيب صلى اهلل 

اهلل عليه وسلم قال الشافعي فخرج رسول اهلل صلى اهلل  عليه وسلم وقال اآلخر لبيك حجة النيب صلى
عليه وسلم وأصحابه مهلني ينتظرون القضاء فعقدوا اإلحرام ليس على حج وال عمرة وال قران ينتظرون 

القضاء فنزل القضاء على النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمر من ال هدى معه أن جيعل إحرامه عمرة ومن 



ال الشافعي ولىب علي وأبو موسى األشعري باليمن وقاال يف تلبيتهما إهالل معه هدى أن جيعله حجا ق
كإهالل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمرمها باملقام على إحرامهما فدل هذا على الفرق بني اإلحرام 

والصالة ألن الصالة ال جتزي عن أحد إال بأن ينوي فريضة بعينها وكذلك الصوم وجيزيء بالسنة 
م فلما دلت السنة على أنه جيوز للمرء أن يهل وإن مل ينو حجا بعينه وحيرم بإحرام الرجل ال يعرفه اإلحرا

دل على أنه إذا أهل متطوعا ومل حيج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة وملا كان هذا كان إذا أهل 
لسنة مكتفي به باحلج عن غريه ومل يهلل باحلج عن نفسه كانت احلجة عن نفسه وكان هذا معقوال يف ا

 عن غريه وقد ذكرت فيه حديثا منقطعا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ورأيا البن 
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عباس رضي اهلل عنهما متصال قال وال جيوز أن حيج رجل عن رجل إال حر بالغ مسلم وال جيوز أن   
عنهما من حج اإلسالم مل جيز حيج عنه عبد بالغ وال حر غري بالغ إذا كان حجهما ألنفسهما ال جيزي 

عن غريمها واهلل أعلم قال وأمر احلج والعمرة سواء فيعتمر عن الرجل كما حيج عنه وال جيزيه أن يعتمر 
عنه إال من اعتمر عن نفسه من بالغ حر مسلم قال ولو أن رجال اعتمر عن نفسه ومل حيج فأمره رجل 

نه العمرة ومل جتز عنه احلجة وهكذا لو حج عن حيج عنه ويعتمر فحج عنه واعتمر أجزأت املعتمر ع
نفسه ومل يعتمر فحج عن غريه واعتمر أجزأت احملجوج عنه احلجة ومل جتز عنه العمرة وجيزيه أي 

النسكني كان العامل عمله عن نفسه مث عمله عنه وال جيزيه النسك الذي مل يعمله العامل عن نفسه وإذا 
عتمر أجزأه أن يبعث رجال واحدا يقرن عنه وأجزأه أن يبعث اثنني كان ممن له أن يبعث من حيج عنه وي

مفترقني حيج هذا عنه ويعتمر هذا عنه وكذلك امرأتني أو امرأة ورجال قال وهذا يف فرض احلج والعمرة 
كما وصفت جيزي رجال أن حيج عن رجل وقد قيل إذا أجزأ يف الفرض أجزأ أن يتنفل باحلج عنه وقد 

ط بالسنة وال حيج عنه نافلة وال يعتمر نافلة قال الشافعي ومن قال حيج املرء عن املرء قيل حيج الفرض فق
متطوعا قال إذا كان أصل احلج مفارقا للصالة والصوم وكان املرء يعمل عن املرء احلج فيجزي عنه بعد 

النسك موته ويف احلال اليت ال يطيق فيها احلج فكذلك يعمله عنه متطوعا وهكذا كل شيء من أمر 



أخربنا ابن عيينة عن يزيد موىل عطاء قال رمبا قال يل عطاء طف عين قال الشافعي وقد حيتمل أن يقال 
ال جيوز أن حيج رجل عن رجل إال حجة اإلسالم وعمرته ومن قال هذا قال الداللة عليه أن النيب صلى 

احملجوج عنه أن حيج عن نفسه وإين اهلل عليه وسلم إمنا أمر باحلج عن الرجل يف احلال اليت ال يقدر فيها 
ال أعلم خمالف يف أن رجال لو حج عن رجل يقدر على احلج ال جيزي عنه من حجة اإلسالم فإذا كان 

هذا عندهم هكذا دل على أنه إمنا عذر يف حال الضرورة بتأذية الفرض وما جاز يف الضرورة دون غريها 
أهل رجل حبج ففاته فحل بطواف البيت وسعى بني مل جيز ما مل يكن ضرورة مثله قال الشافعي ولو 

الصفا واملروة مل جيز عنه من حجة اإلسالم ألنه مل يدركها ومل جتز عنه من عمرة اإلسالم وال عمرة نذر 
عليه ألهنا ليست بعمرة وإمنا كان حجا مل جيز له أن يقيم عليه لوجهني أحدمها أنه حج سنة فال يدخل 

 يف حج 
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سنة غريها واآلخر أنه ليس له أن يقيم حمرما حبج يف غري أشهر احلج ولو أهل باحلج يف غري أشهر   
احلج كان إهالله عمرة جيزيء عنه من عمرة اإلسالم ألنه ال وجه لإلهالل إال حبج أو عمرة فلما أهل يف 

احلج واحلج مباح له وقت كانت العمرة فيه مباحة واحلج حمظورا كان مهال بعمرة وليس هذا كاملهل ب
فيفوته ألن ابتداء ذلك احلج كان حجا وابتداء هذا احلج كان عمرة وإذا أجزأت العمرة بال نية هلا أهنا 

عمرة أجزأت إذا أهل حبج وكان إهالله عمرة قال الشافعي والعمرة ال تفوت من قبل أهنا تصلح يف كل 
من السنة فلو أن رجال أهل بالعمرة يف عام شهر واحلج يفوت من قبل أنه ال يصلح إال يف وقت واحد 

فحبسه مرض أو خطأ عدد أو غري ذلك ما خال العدو أقام حراما حىت حيل مىت حل ومل تفته العمرة مىت 
وصل إىل البيت فعمل عملها قال ولو حج رجل عن رجل بال إجارة مث أراد اإلجارة مل يكن له وكان 

تأجر رجل رجال يعتمر عنه يف شهر فاعتمر يف غريه أو على متطوعا عنه وأجزأت عنه حجته قال ولو اس
أن حيج عنه يف سنة فحج يف غريها كانت له اإلجارة وكان مسيئا مبا فعل قال وال بأس باإلجارة على 

احلج وعلى العمرة وعلى اخلري كله وهي على عمل اخلري أجوز منها على ما ليس خبري وال بر من املباح 



جة يف جواز اإلجارة على تعليم القرآن واخلري قيل أخربنا مالك عن أ ي حازم بن فإن قال قائل ما احل
دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زوج رجال امرأة بسورة من 

  القرآن قال والنكاح ال جيوز إال مباله قيمة من اإلجارات واألمثان
 ID ' '   التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو  القاعدة األصلية من إثبات

 حذفته قال 
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
وال مخسة إال هو سادسهم ثالثة إال رابعهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
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باب الوصية باحلج    
 تعاىل وإذا أوصى رجل مل حيج أن حيج عنه وارث ومل يسم شيئا أحج عنه قال الشافعي رمحه اهلل 

الوارث بأقل ما يوجد به أحد حيج عنه فإن مل يقبل ذلك فال يزاد عليه وحيج عنه غريه بأقل ما يوجد من 
حيج عنه به ممن هو أمني على احلج قال الشافعي وال يرد عن الوارث وصية هبذا إمنا هذه إجازة ولكن لو 

قال أحجوه بكذا أبطل كل ما زاد على أقل ما يوجد به من حيج عنه فإن قبل ذلك مل أحج عنه غريه 
قال ولو أوصى لغري وارث مبائة دينا حيج هبا عنه فإن حج فذلك له وما زاد على أجر مثله وصية فإن 

فالن مبائة دينار امتنع مل حيج عنه أحدا ال بأقل ما يوجد به من حيج عنه ولو قال أحجوا عين من رأي 
فرأي فالن أن حيج عنه وارث له مل حيج عنه الوارث إال بأقل ما يوجد به من حيج عنه فإن أ ي قيل لفالن 

رأي غري وارث فإن فعل أجزنا ذلك وإن مل يفعل أحججت عنه رجال بأقل ما يوجد به من حيج عنه 
 وارث فله مائة دينار وإن حج عنه قال ولو قال رجل أول واحد حيج عين فله مائة دينار فحج عنه غري

وارث فله أقل ما يوجد به من حيج عنه وما زاد على ذلك مردود ألهنا وصية لوارث قال ولو استأجر 
رجل رجال حيج عنه أو يعتمر مبا شاء كان ذلك ماال من مال املستأجر إذا أحج عنه أو اعتمر فإن 

ن الرجل احلج وكان عليه أن يرد اإلجارة كلها استأجره على أن حيج عنه فأفسد احلج مل يقض ذلك م
وكذلك لو أخطأ العدد ففاته احلج وكذلك الفساد يف العمرة قال ولو استأجر رجل رجال حيج عنه أو 

يعتمر فاصطاد صيدا أو تطيب أو فعل يف احلج أو العمرة شيئا جتب فيه الفدية فدى ذلك من ماله 
يكون حجه لو حج عن نفسه قاضيا عنه وعليه فيه كفارة وكانت له اإلجارة وأنظر إىل كل ما كان 

حج عن غريه جعلته فاضيا عن غريه وله اإلجارة كاملة يف ماله وعليه يف ماله فدية كل ما أصاب قال 
وهكذا ويل امليت إذا استأجر رجال حيج عن امليت ال خيتلفان يف شيء قال ولو استأجر رجل رجال حيج 

ا له ومل ينقصه وعليه يف ماله دم القران قال ولو استأجره حيج عنه فاعتمر أو عنه فقرن عنه كان زاده خري
يعتمر فحج رد اإلجارة ألن احلاج إذا أمر أن يعتمر عمل عن نفسه غري ما أمر به واحلج غري العمرة 

والعمرة غري احلج قال ولو استأجره حيج عنه فاعتمر مث عاد فحج عنه من ميقاته أجزأت عنه قال ولو 
عتمر عن نفسه مث أراد احلج عن غريه مل تكن حجته كاملة عن غريه إال بأن خيرج إىل ميقات احملجوج ا

 عنه حبج عنه من ميقاته فإن ترك ذلك وحج من دون ميقاته أهراق دما وأجزأت 
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ريقه عنه قال ولو خرج رجل حاجا عن رجل فسلك غري طريق احملجوج عنه وأتى على ميقات يف ط  
غري ميقات الرجل فأهل منه ومضى على حجه أجزأت عنه حجة اإلسالم إن شاء اهلل تعاىل قال وجيزي 

احلاج عن الرجل أن ينوي احلج عنه عند إحرامه وإن مل يتكلم به أجزأ عنه كما جيزئه ذلك يف نفسه 
يفسد عليه يف كل ما واملتطوع باحلج عن الرجل كاملستأجر يف كل أمره جيزيه يف كل ما أجزأه يف كل و

أفسد عليه يف كل إال أن املتطوع ال يرد إجارة ألنه مل يأخذها قال ولو استأجر رجل رجال حيج عنه أو 
عن ميت فحج ومل يكن حج عن نفسه أجزأت عنه ومل جتز عنهما ورد اإلجارة قال وال بأس أن 

لك امليت أو مل يوص واإلجارة يستأجر الوصي للميت إذا مل حيج امليت بعض ورثة امليت عنه أوصى بذ
ليست بوصية منه وإن كان املستأجر وارثا أو غري وارث فسواء وحيج عن امليت احلج والعمرة الواجبتان 

أوصى هبما أو مل يوص كما يؤدى عنه الواجب عليه من الدين وإن مل يوص به قال ولو أوصى بثلثه 
أن يعطاه غين منهم قال ولو أوصى أن حيج عنه للحاج اخترت أن يعطاه فقراء احلاج وال أعلمه حيرم 

تطوعا ففيها قوالن أحدمها أن ذلك جائز واآلخر أن ذلك غري جائز كما لو أوصى أن يستأجر عنه من 
يصلى عنه مل جيز ومن قال ال جيوز رد وصيته فجعلها مرياثا قال ولو قال رجل لرجل حج عن فالن 

عها كان هذا غري جائز ألن هذه أجرة غري معلومة فإن حج امليت بنفقتك دفع إليه النفقة أو مل يدف
أجزأت عنه وله أجرة مثله وسواء كان املستأجر وارثا أو غري وارث أوصى بذلك امليت أو مل يوص به 

غري أنه إن أوصى بذلك لوارث مل جيز أن يعطى من اإلجارة ما زاد على أجرة مثله من الفضل ألن 
وز لوارثاحملاباة وصية والوصية ال جت   

 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت
 بلفظ املذكر 

  
كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 



  
ا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشر    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

ن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أ    
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
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باب ما يؤدي عن الرجل البالغ احلج    
أن حيج أجزأت عنه حجة اإلسالم  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا وصل الرجل املسلم احلر البالغ إىل 

وإن كان ممن ال مقدرة له بذات يده فحج ماشيا فهو حمسن بتكلفه شيئا له الرخصة يف تركة وحج يف 
حني يكون عمله مؤديا عنه وكذلك لو آجر نفسه من رجل خيدمه وحج أخربنا مسلم بن خالد وسعيد 

ابن عباس فقال أواجر نفسي من هؤالء بن سامل عن ابن جريج عن عطاء بن أ ي رباح أن رجال سأل 
القوم فأنسك معهم املناسك هل جيزيء عين فقال ابن عباس نعم أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهلل سريع 

احلساب قال وكذلك لو حج وغريه يكفيه مؤنته ألنه حاج يف هذه احلاالت عن نفسه ال عن غريه قال 
ألن حجهم يوم حيجون كما فطرهم يوم يفطرون  وكذلك لو حج يف عام أخطأ الناس فيه يوم عرفة

وأضحاهم يوم يضحون ألهنم إمنا كلفوا الظاهر فيما يغيب عنهم فيما بينهم وبني اهلل عز وجل وهكذا 



لو أصاب رجل أهله بعد الرمى واحلالق كانت عليه بدنة وكان حجه تاما وهكذا لو دخل عرفة بعد 
عنه جته وأهراق دما وهكذا كل ما فعل مما ليس له يف الزوال وخرج منها قبل مغيب الشمس أجزأت 

  إحرامه غري اجلماع كفر وأجزأت عنه من حجة اإلسالم
 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث

 مبثله 
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها   ملا ثبت أنه  :  
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   يامسرت مخسا وأنت تريد األ :  صمت  :أو .
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

يقالونقل أبو حيان أنه     وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

  احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف  
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باب حج الصيب يبلغ واململوك يعتق والذمي يسلم    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا بلغ غالم أو عتق مملوك أو أسلم كافر بعرفة أو  

ؤالء صار إىل هذه احلال باحلج مث وايف عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة املزدلفة واقفا مزدلفة فأحرم أي ه
هبا أو غري واقف فقد أدرك احلج وأجزأ عنه من حجة اإلسالم وعليه دم لترك امليقات ولو أحرم العبد 

ق هذا وبلغ هذا والغالم الذي مل يبلغ باحلج ينويان بإحرامهما فرض احلج أو النافلة أو ال نية هلما مث عت
قبل عرفة أو بعرفة أو مبزدلفة أو أين كانا فرجعا إىل عرفة بعد البلوغ والعتق أجزأت عنهما من حجة 
اإلسالم ولو احتاطا بأن يهريقا دما كان أحب إىل وال يبني يل أن يكون ذلك عليهما وأما الكافر فلو 

ألن إحرامه ليس بإحرام ولو أذن الرجل أحرم من ميقاته مث أسلم بعرفة مل يكن له بد من دم يهريقه 
لعبده فأهل باحلج مث أفسده قبل عرفة مث عتق فواىف عرفة مل جتز عنه من حجة اإلسالم ألنه قد كان جيب 
عليه متامها ألنه أحرم بإذن أهله وهي جتوز له وإن مل جتز عنه من حجة اإلسالم فإذا أفسدها مضى فيها 

مث إذا قضاها فالقضاء عنه جيزيه من حجة اإلسالم قال الشافعي يف فاسدة وعليه قضاؤها ويهدي بدنة 
الغالم املراهق مل يبلغ يهل باحلج مث يصيب امرأته قبل عرفة مث حيتلم بعرفة ميضى يف حجه وال أرى هذه 
احلجة جمزئة عنه من حجة اإلسالم من قبل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا جعل له حجا فاحلاج 

ع أفسد وعليه البدل وبدنة فإذا جاء ببدل وبدنة أجزأت عنه من حجة اإلسالم قال ولو أهل إذا جام
ذمي أو كافر ما كان هذا حبج مث جامع مث أسلم قبل عرفة وبعد اجلماع فجدد إحراما من امليقات أو 

ك ألنه دونه وأهراق دما لترك امليقات أجزأت عنه من حجة اإلسالم ألنه ال يكون مفسدا يف حال الشر
كان غري حمرم فإن قال قائل فإذا زعمت أنه كان يف إحرامه غري حمرم أفكان الفرض عنه موضوعا قيل ال 

بل كان عليه وعلى كل أحد أن يؤمن باهلل عز وجل وبرسوله ويؤدي الفرائض اليت أنزهلا اهلل تبارك 
أن كل كافر أسلم ائتنف الفرائض وتعاىل على نبيه غري أن السنة تدل وما مل أعلم املسلمني اختلفوا فيه 



من يوم أسلم ومل يؤمر بإعادة ما فرط فيه يف الشرك منها وإن اإلسالم يهدم ما قبله إذا أسلم مث استقام 
فلما كان إمنا يستأنف األعمال وال يكون عامال عمال يكتب له إال بعد اإلسالم كان ما كان غري 

للعبد البالغ وإذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  مكتوب له من إحرامه ليس إحراما والعمل يكتب
 يف الصغري له حج ففي ذلك داللة على أنه حاج وأن حجه إن شاء اهلل تعاىل مكتوب له 
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باب الرجل ينذر احلج أو العمرة قال الشافعي فمن أوجب على نفسه حجا أو عمرة بنذر فحج أو   
عمرته اليت نذر كان حجته وعمرته اليت نوى هبا قضاء النذر حجة اإلسالم اعتمر يريد قضاء حجته أو 

وعمرته مث كان عليه قضاء حجة النذر بعد ذلك قال الشافعي فإذا مات ومل يقض النذر وال الواجب 
قضى عنه الواجب أوال فإن كان يف ماله سعة أو كان له من حيج عنه قضى النذر عنه بعده قال الشافعي 

ه رجل بإجارة أو تطوع ينوى عنه قضاء النذر كان احلج الواجب عليه مث قضى عنه النذر وإن حج عن
بعده إذا كان إحرام غريه عنه إذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام إحرام نفسه عنه يف األداء عنه فكذلك 

جزأ عنه هو يف النذر عنه واهلل أعلم ولو حج عنه رجالن هذا الفرض وهذا النذر كان أحب إىل وأ  

باب اخلالف يف هذا الباب    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وقد خالفنا بعض الناس يف هذا الباب فقال حنن نوافقك على أن الرجل إذا  

حج تطوعا أو بغري نية كان ذلك عندنا حجة اإلسالم لآلثار والقياس فيه وألن التطوع ليس بواجب 
ان واجبا وفرض احلج التطوع واجبا فكيف زعمت أنه إذا عليه أفرأيت الواجب عليه من النذر إن ك

نوى النذر وهو واجب كان احلج الواجب كما قلته يف التطوع والنذر غري تطوع فقلت له زعمته بأنه 
إذا كان مستطيعا من حني يبلغ إىل أن ميوت فلم يكن وقت حج يأتى عليه إال وفرض احلج الزم له 

ر الزما له إال بعد إجيابه فكان يف نفسه مبعىن من حج تطوعا وكان بالشيء ألزمه نفسه ومل يكن النذ
الواجب بكل حال أوىل أن يكون املقدم من الذي مل جيب إال بإجيابه على نفسه فإن قال ما يشبه النذر 
من النافلة قيل له إذا دخل فيه بعد حج اإلسالم وجب عليه أن يتمه ولكنه ملا كان إذا دخل فيه كان يف 



 أنه يتمه كمبتديء حج اإلسالم ينويه كان دخوله فيه مل يوجبه عليه إمنا أوجب على نفسه حكمه يف
فرضا عليه وغريه لو أوجبه عليه فآمره باخلروج منه كما آمره باخلروج من احلج بالطواف وآمره بقضائه 

حجا  فقال فإنك رويت أن ابن عباس وابن عمر سئال فقال أحدمها قضيتهما ورب الكعبة ملن نذر
فحجه قضاء النذر واحلج املكتوب وقال اآلخر هذه حجة اإلسالم فليلتمس وفاء النذر فقلت فأنت 

ختالفهما مجيعا فتزعم أن هذا النذر وعليه حجة اإلسالم فكيف حتتج مبا ختالف قال وأنت ختالف أحدمها 
 فقلت إن 

   
 

 616 :صفحة 
 

سعيد بن سامل عن الثوري عن زيد ابن جبري قال إين لعند أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا   
عبداهلل بن عمر إذ سئل عن هذه فقال هذه حجة اإلسالم فليلتمس أن يقضى نذره قال الشافعي ومل نر 
عملني وجبا عليه فلم يكن له ترك واحد منهما على االبتداء جيزي عنه أن يأتى بأحدمها فنقول هذا يف 

ه حجة اإلسالم فإن كان قضى حجة اإلسالم وبقى عليه حجة نذره فحج احلج ينذره الرجل وعلي
متطوعا فهي حجة النذر وال يتطوع حبج وعليه حج واجب وإذا أجزأ التطوع من احلجة املكتوبة ألنا 
جنعل ما تطوع به هو الواجب عليه من الفرض فكذلك إذا تطوع وعليه واجب من نذر ال فرق بني 

 ذلك 
ة وجوب احلج باب هل جتب العمر   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال اهلل تبارك وتعاىل وأمتوا احلج والعمرة هلل فاختلف الناس يف العمرة فقال  
بعض املشرقيني العمرة تطوع وقاله سعيد بن سامل واحتج بأن سفيان الثوري أخربه عن معاوية ابن 

سلم قال احلج جهاد والعمرة تطوع فقلت له إسحق عن أ ي صاحل احلنفي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و
أثبت مثل هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال هو منقطع وهو وإن مل تثبت به احلجة فإن حجتنا يف 
أهنا تطوع أن اهلل عز وجل يقول وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومل يذكر يف املوضع 

العمرة وأنا مل نعلم أحدا من املسلمني أمر بقضاء العمرة عن ميت الذي بني فيه إجياب احلج إجياب 



فقلت له قد حيتمل قول اهلل عز وجل وأمتو احلج والعمرة هلل أن يكون فرضها معا وفرضه إذا كان يف 
موضع واحد يثبت ثبوته يف مواضع كثرية كقوله تعاىل أقيموا الصالة وآتوا الزكاة مث قال إن الصالة 

ؤمنني كتابا موقوتا فذكرها مرة مع الصالة وأفرد الصالة مرة أخرى دوهنا فلم مينع ذلك كانت على امل
الزكاة أن تثبت وليس لك حجة يف قولك ال نعلم أحدا أمر بقضاء العمرة عن ميت إال عليك مثلها ملن 

هي أوجب العمرة بأن يقول وال نعلم من السلف أحدا ثبت عنه أنه قال ال تقضى عمرة عن ميت وال 
تطوع كما قلت فإن كان ال نعلم لك حجة كان قول من أوجب العمرة ال نعلم أحدا من السلف ثبت 
عنه أنه قال هي تطوع وأن ال تقضى عن ميت حجة عليك قال ومن ذهب هذا املذهب أشبه أن يتأول 

حدا أرخص يف اآلية وأمتوا احلج والعمرة هلل إذا دخلتم فيهما وقال بعض أصحابنا العمرة سنة ال نعلم أ
تركها قال وهذا قول حيتمل إجياهبا إن كان يريد أن اآلية حتتمل إجياهبا وأن ابن عباس ذهب إىل إجياهبا 

 ومل خيالفه غريه من األئمة وحيتمل تأكيدها ال إجياهبا 
   
 

 617 :صفحة 
 

فيق أن تكون قال الشافعي والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأوىل بأهل العلم عندي وأسأل اهلل التو  
العمرة واجبة فإن اهلل عز وجل قرهنا مع احلج فقال وأمتوا احلج والعمرة هلل فإن أحصرمت فما استيسر من 
اهلدى وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اعتمر قبل أن حيج وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سن 

عمل على العمرة فظاهر القرآن أوىل إذا إحرامها واخلروج منها بطواف وحالق وميقات ويف احلج زيادة 
مل يكن داللة على أنه باطن دون ظاهر ومع ذلك قول ابن عباس وغريه أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن 

دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال والذي نفسي بيده إهنا لقرينتها يف كتاب اهلل وأمتوا احلج والعمرة 
ريج عن عطاء أنه قال ليس من خلق اهلل تعاىل أحد إال وعليه حجة هلل أخربنا مسلم بن خالد عن ابن ج

وعمرة واجبتان قال الشافعي وقاله غريه من مكيينا وهو قول األكثر منهم قال الشافعي قال اهلل تبارك 
وتعاىل فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدى وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قران 

ع احلج هديا ولو كان أصل العمرة تطوعا أشبه أن ال يكون ألحد أن يقرن العمرة مع احلج ألن العمرة م



أحدا ال يدخل يف نافلة فرضا حىت خيرج من أحدمها قبل الدخول يف اآلخر وقد يدخل يف أربع ركعات 
ال يلزمه وأكثر نافلة قبل أن يفصل بينهما بسالم وليس ذلك يف مكتوبة ونافلة من الصالة فأشبه أن 

بالتمتع أو القران هدى إذا كان أصل العمرة تطوعا بكل حال ألن حكم ما ال يكون إال تطوعا حبال 
غري حكم ما يكون فرضا يف حال قال الشافعي وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دخلت العمرة يف 

ب والثياب افعل يف عمرتك ما احلج إىل يوم القيامة وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لسائله عن الطي
كنت فاعال يف حجتك أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عبداهلل بن أ ي بكر أن يف الكتاب الذي 

كتبه النيب صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم أن العمرة هي احلج األصغر قال ابن جريج ومل حيدثين 
ليه وسلم لعمرو بن حزم شيئا إال قلت له أيف شك عبداهلل بن أ ي بكر عن كتاب رسول اهلل صلى اهلل ع

 أنتم من أنه كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ال 
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قال الشافعي فإن قال قائل فقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم امرأة أن تقضي احلج عن أبيها ومل حيفظ   
د يكون يف احلديث فيحفظ بعضه دون بعض وحيفظ كله عنه أن تقضى العمرة عنه قيل له إن شاء اهلل ق

فيؤدي بعضه دون بعض وجييب عما يسأل عنه ويستغىن أيضا بأن يعلم أن احلج إذا قضى عنه فسبيل 
العمرة سبيله فإن قال قائل وما يشبه ما قلت قيل روى عنه طلحة أنه سئل عن اإلسالم فقال مخس 

 يذكر حجا وال عمرة من اإلسالم وغري هذا ما يشبه هذا واهلل صلوات يف اليوم والليلة وذكر الصيام ومل
أعلم فإن قال قائل ما وجه هذا قيل له ما وصفت من أن يكون يف اخلرب فيؤدي بعضه دون بعض أو 
حيفظ بعضه دون بعض أو يكفي بعلم السائل أو يكتفي باجلواب عن املسألة مث يعلم السائل بعد وال 

ل ويؤدي يف غريه قال وإذا أفرد العمرة فامليقات هلا كامليقات يف احلج يؤدي ذلك يف مسألة السائ
والعمرة يف كل شهر من السنة كلها إال أنا ننهى احملرم باحلج أن يعتمر يف أيام التشريق ألنه معكوف 
على عمل احلج وال خيرج منه إىل اإلحرام حىت يفرغ من مجيع عمل اإلحرام الذي أفرده قال الشافعي 

 حيج رجل فتوقى العمرة حىت متضي أيام التشريق كان وجها وإن مل يفعل فجائز له ألنه يف غري ولو مل



إحرام متنعه به من غريه إلحرام غريه قال الشافعي وجيزيه أن يقرن احلج مع العمرة وجتزيه من العمرة 
فما استيسر من اهلدى  الواجبة عليه ويهريق دما قياسا على قول اهلل عز وجل فمن متتع بالعمرة إىل احلج

فالقارن أخف حاال من املتمتع املتمتع إمنا أدخل عمرة فوصل هبا حجا فسقط عنه ميقات احلج وقد 
سقط عن هذا وأدخل العمرة يف أيام احلج وقد أدخلها القارن وزاد املتمتع أن متتع باإلحالل من العمرة 

فيما جيب عليه من اهلدى قال وجتزي العمرة  إىل إحرام احلج وال يكون املتمتع يف أكثر من حال القرن
قبل احلج واحلج قبل العمرة من الواجبة عليه قال وإذا اعتمر قبل احلج مث أقام مبكة حىت ينشيء احلج 

أنشأه من مكة ال من امليقات قال وإن أفرد احلج فأراد العمرة بعد احلج خرج من احلرم مث أهل من أين 
من امليقات فأحرم هبا من أقرب املواضع من ميقاهتا وال ميقات هلا دون شاء وسقط عنه بإحرامه باحلج 

احلل كما يسقط ميقات احلج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدمها يف اآلخر وأحب إىل أن يعتمر من 
اجلعرانة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطاه ذلك اعتمر من التنعيم ألن النيب صلى اهلل 

ه وسلم أمر عائشة أن تعتمر منها وهي أقرب احلل إىل البيت فإن أخطأه ذلك اعتمر من احلديبية ألن علي
 النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى هبا وأراد 
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املدخل لعمرته منها أخربنا ابن عيينة أنه مسع عمرو بن دينار يقول مسعت عمرو بن أوس الثقفي يقول   
ن بن أ ي بكر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم أخربين عبدالرمح

قال الشافعي وعائشة كانت قارنة فقضت احلج والعمرة الواجبتني عليها وأحبت أن تنصرف بعمرة غري 
ت مقرونة حبج فسألت ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمر بإعمارها فكانت هلا نافلة خريا وقد كان

دخلت مكة بإحرام فلم يكن عليها رجوع إىل امليقات أخربنا سفيان بن عيينة عن إمسعيل بن أمية عن 
مزاحم عن عبدالعزيز بن عبداهلل ابن خالد عن حمرش الكعيب أو حمرش أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خرج 

عندنا يقول بنو حمرش من اجلعرانة ليال فاعتمر وأصبح هبا قال الشافعي وأصاب ابن جريج ألن ولده 
أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبني 



الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك أخربنا سفيان عن ابن أ ي جنيح عن عطاء عن عائشة عن النيب 
ا قال إن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى اهلل عليه وسلم مثله ورمبا قال سفيان عن عطاء عن عائشة ورمب

قال لعائشة قال الشافعي فعائشة كانت قارنة يف ذي احلجة مث اعتمرت بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم 
بإعمارها بعد احلج فكانت هلا عمرتان يف شهر ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اعتمر قبل اجلعرانة 

ة فكان وإن دخل مكة عام الفتح بغري إحرام للحرب فليست عمرة القضية فكان متطوعا بعمرة اجلعران
عمرته من اجلعرانة قضاء ولكنها تطوع واملتطوع يتطوع بالعمرة من حيث شاء خارجا من احلرم قال 

الشافعي ولو أهل رجل حبج ففاته خرج من حجه بعمل عمرة وكان عليه حج قابل واهلدى ومل جتز هذه 
يه ألنه إمنا خرج من احلج بعمل العمرة ال أنه أبتدأ عمرة فتجزي عنه عنه من حجة وال عمرة واجبة عل

من عمرة واجبة عليه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل جيوز أن يهل الرجل بعمرة يف السنة كلها يوم عرفة 
وأيام مىن وغريها من السنة إذا مل يكن حاجا ومل يطمع بإدراك احلج وإن طمع بإدراك احلج أحببت له 

ون إهالله حبج دون عمرة أو حج مع عمرة وإن مل يفعل واعتمر جازت العمرة وأجزأت عنه أن يك
 عمرة اإلسالم وعمرة إن كان أوجبها على نفسه من نذر أو أوجبه تربر أو اعتمر عن غريه 
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اهلل صلى اهلل  قال الشافعي فإن قال قائل وكيف جيوز أن تكون العمرة يف أيام احلج قيل قد أمر رسول  
عليه وسلم عائشة فأدخلت احلج على العمرة فوافت عرفة ومىن حاجة معتمرة والعمرة هلا متقدمة وقد 

أمر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه هبار بن األسود وأبا أيوب األنصاري يف يوم النحر وكان مهال حبج 
م األيام حرمة أوالها أن ينسك أن يطوف ويسعى وحيلق وحيل فهذا عمل عمرة إن فاته احلج فإن أعظ

فيها هلل تعاىل قال الشافعي وال وجه ألن ينهى أحد أن يعتمر يوم عرفة وال ليايل مىن إال أن يكون حاجا 
فال يدخل العمرة على احلج وال يعتمر حىت يكمل عمل احلج كله ألنه معكوف مبىن على عمل من عمل 

مل يطف فإن اعتمر وهو يف بقية من إحرام حجه أو خارجا  احلج من الرمي واإلقامة مبىن طاف للزيارة أو
من إحرام حجه وهو مقيم على عمل من عمل حجه فال عمرة له وال فدية عليه ألنه أهل بالعمرة يف 



وقت مل يكن له أن يهل هبا فيه قال الشافعي والعمرة يف السنة كلها فال بأس بأن يعتمر الرجل يف السنة 
من املكيني وأهل البلدان غري أن قائال من احلجازيني كره العمرة يف السنة إال مرة  مرارا وهذا قول العامة

واحدة وإذا كانت العمرة تصلح يف كل شهر فال تشبه احلج الذي ال يصلح إال يف يوم من شهر بعينه إن 
ل ما دل مل يدرك فيه احلج فات إىل قابل فال جيوز أن تقاس عليه وهي ختالفه يف هذا كله فإن قال قائ

على ما وصفت قيل له عائشة ممن مل يكن معه هدى وممن دخل يف أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن 
يكون إحرامه عمرة فعركت فلم تقدر على الطواف للطمث فأمرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 

ا يف ذي احلجة هتل باحلج فكانت قارنة وكانت عمرهتا يف ذي احلجة مث سألته أن يعمرها فأعمره
فكانت هذه عمرتني يف شهر فكيف ينكر أحد بعد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بعمرتني يف شهر يزعم 
أن ال تكون يف السنة إال مرة أخربنا ابن عيينة عن ابن أ ي حسني عن بعض ولد أنس بن مالك قال كنا 

عيينة عن ابن أ ي جنيح عن جماهد  مع أنس بن مالك مبكة فكان إذا محم رأسه خرج فاعتمر أخربنا ابن
عن علي بن أ ي طالب رضي اهلل عنه قال يف كل شهر عمرة أخربنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن ابن 

املسيب أن عائشة اعتمرت يف سنة مرتني مرة من ذي احلليفة ومرة من اجلحفة أخربنا سفيان عن صدقة 
 بن يسار عن القاسم بن حممد أن عائشة 
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أم املؤمنني زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم اعتمرت يف سنة مرتني قال صدقة فقلت هل عاب ذلك   
عليها أحد فقال سبحان اهلل أم املؤمنني فاستحييت أخربنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع 

عبدالوهاب بن عبداجمليد قال اعتمر عبداهلل بن عمر أعواما يف عهد ابن الزبري مرتني يف كل عام أخربنا 
عن حبيب املعلم قال سئل عطاء عن العمرة يف كل شهر قال نعم قال الشافعي وفيما وصفت من عمرة 
عائشة بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وغريها يف ذي احلجة ويف أنه اعتمر يف أشهر احلج بيان أن العمرة 

مر النيب صلى اهلل عليه وسلم زايلت معىن احلج جتوز يف أمان احلج وغريه وإذا جازت يف شهر مرتني بأ
الذي ال يكون يف السنة إال مرة واحدة وصلحت يف كل شهر وحني أراده صاحبه إال أن يكون حمرما 



بغريها من حج أو عمرة فال يدخل إحراما بغريه عليه قبل أن يكمله قال الشافعي وإذا أهل رجل بعمرة 
مل يدخل يف الطواف بالبيت فإذا دخل فيه فليس له أن يدخل  كان له أن يدخل احلج على العمرة ما

عليه احلج ولو فعل مل يلزمه حج ألنه يعمل يف اخلروج من عمرته يف وقت ليس له إدخال احلج فيه على 
عمل العمرة ولو كان إهالله حبج مل يكن له أن يدخل عليه العمرة ولو فعل مل يكن مهال بعمرة وال عليه 

 حيج اعتمر يف السنة كلها ومن حج مل يدخل العمرة على احلج حىت يكمل عمل احلج فدية قال ومن مل
وهو آخر أيام التشريق إن أقام إىل آخرها وإن نفر النفر األول فاعتمر يومئذ لزمته العمرة ألنه مل يبق 

هالله عليه للحج عمل ولو أخره كان أحب إىل ولو أهل بالعمرة يف يوم النفر األول ومل ينفر كان إ
باطال ألنه معكوف على عمل من عمل احلج فال خيرج منه إال بكماله واخلروج منه قال وخالفنا بعض 
حجازيينا فقال ال يعتمر يف السنة إال مرة وهذا خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد أعمر 

 طالب وابن عمر عائشة يف شهر واحد من سنة واحدة مرتني وخالف فعل عائشة نفسها وعلى بن أ ي
وأنس رضي اهلل عنهم وعوام الناس وأصل قوله إن كان قوله إن العمرة تصلح يف كل السنة فكيف 

قاسها باحلج الذي ال يصلح إال يف يوم من السنة وأي وقت وقت للعمرة من الشهور فإن قال أي وقت 
  شاء فكيف مل يعتمر يف أي وقت شاء مرارا وقول العامة على ما قلنا

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 
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باب من أهل حبجتني أو عمرتني    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل من أهل حبجتني معا أو حج مث أدخل عليه حجا آخر قبل أن يكمل احلج  

الثاين من فدية وال قضاء وال غريه قال وإكمال عمل احلج أن ال  فهو مهل حبج واحد وال شيء عليه يف
يبقى عليه طواف وال حالق وال رمى وال مقام مبىن فإن قال قائل فكيف قلت هذا قيل كان عليه يف 



احلج أن يأتى بعمله على كماله فيدخل فيه حراما ويكون كماله أن خيرج منه حالال من يوم النحر من 
النحر من كله بكماله فلو ألزمناه احلجتني وقلنا أكمل إحدامها أمرناه باإلحالل  بعضه دون بعض وبعد

وهو حمرم حبج ولو قلنا له ال خترج من إحرام أحدامها إال خبروجك من اآلخر بكماله قلنا له ائت ببعض 
عمل احلج دون بعض فإن قال وما يبقي عليه من عمل احلج قيل احلالق فأمرناه أن ال يكمل احلج 

انتظارا للذي بعده ولو جاز هذا جاز أن يقال له أقم يف بلدك أو يف مكة وال تعمل ألحد حجيك حىت 
تعمل لآلخر منهما كما يقال للقارن فيكون إمنا عمل حبج واحد وبطل اآلخر ولو قلنا بل يعمل 
ليه يف ألحدمها ويبقى حمرما باآلخر قلنا فهو مل يكمل عمل أحدمها وأكمل عمل اآلخر فكيف جيب ع

أحدمها ما سقط عنه يف اآلخر فإن قلت بل حيل من أحدمها قيل فلم يلزمه أداء اآلخر إذا جاز له أن 
خيرج من األول مل يدخل يف غريه إال بتجديد دخول فيه قال الشافعي وإذا كان عمر بن اخلطاب وكثري 

مل يقم حراما وطاف وسعى ممن حفظنا عنه مل نعلم منهم اختالفا يقولون إذا أهل حبج مث فاته عرفة 
وحلق مث قضى احلج الفائت له مل جيز أبدا يف الذي مل يفته احلج أن يقيم حراما بعد احلج حبرام وإذا مل 
جيز مل جيز إال سقوط إحدى احلجتني واهلل أعلم وقد روى من وجه عن عطاء أنه قال إذا أهل حبجتني 

ول يف العمرتني هكذا وكمال العمرة الطواف بالبيت فهو مهل حبج وتابعه احلسن بن أ ي احلسن قال والق
وبالصفا واملروة واحلالق وأمرهم من فاته احلج أن حيل بطواف وسعى وحالق ويقضى يدالن معا على 

أنه ال جيوز أن يهل باحلج يف غري أشهر احلج ألن من فاته احلج قد يقدر أن يقيم حراما إىل قابل وال أراه 
ه بالطواف وال يقيم حراما ألنه ال جيوز له أن يقيم حمرما حبج يف غري أشهر أمروه باخلروج من إحرام

احلج ويدل على أنه إذا خرج من حجه بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وال يصري عمرة وقد 
ابتدأه حجا يف وقت جيوز فيه اإلهالل باحلج ولو جاز أن ينفسخ احلج عمرة جاز أن يكون من ابتدأ 

ال حبج وعمرة ألنه يصلح أن يبتدأ حج وعمرة ومل جيز ملن قال يصري فأهل حبجتني مه  
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حجه عمرة إال ما وصفت من أنه إذا ابتدأ فأهل حبجتني فهو مهل حبج وعمرة فأما من أهل حبج مث   
أدخل عليه بعد إهالله به حجا فبني يف كل حال أن ال يكون مدخال حجا على حج وال تكون عمرة 

حج كما لو ابتدأ فأدخل عمرة على حج مل تدخل عليه ولو جاز أن يصرف احلج عمرة جاز أن مع 
تصرف العمرة حجا فيكون من أهل بعمرتني يف أشهر احلج مهال حبج وعمرة وصرفنا إحرامه إىل الذي 

 جيوز له وال جيوز شيء من هذا غري القول األول من أن من أهل حبجتني فهو 
ل حبجتني أو عمرتني باب اخلالف فيمن أه   

قال الشافعي رمحه اهلل وخالفنا رجالن من الناس فقال أحدمها من أهل حبجتني لزمتاه فإذا أخد يف  
عملهما فهو رافض لآلخر وقال اآلخر هو رافض لآلخر حني ابتدأ اإلهالل وأحسبهما قاال وعليه يف 

ما قاال من أمجع صيام يومني فصام الرفض دم وعليه القضاء قال الشافعي قد حكى يل عنهما معا أهن
أحدمها فليس عليه اآلخر ألنه ال جيوز أن يدخل يف اآلخر إال بعد اخلروج من األول وهكذا من فاتته 

صلوات فكرب ينوي صالتني مل يكن إال صالة واحدة ومل يلزمه صالتان معا ألنه ال يدخل يف اآلخر إال 
صالتني تطوعا مما يفصل بينهما بسالم فإذا كان هذا  من بعد اخلروج من األوىل قال وكذلك لو نوى

هكذا يف الصوم والصالة فكيف مل يكن عندمها هكذا يف احلج مع أنه يلزمهما أن يدعا قوهلما يف احلج 
إن زعما أن احلج يصري عمرة إذا فاتت عرفة أشبه أن يلزمهما إذا كان اإلحرام حبجتني الزما أن يقوال 

أحدمها أو مل يقواله قال الشافعي وهبذا قلنا ال يقرن بني عملني إال حبج  هو حج وعمرة قاال يقضي
وعمرة يدخل احلج على العمرة وال يدخل العمرة على احلج إذا بدأ باحلج ألن األصل أن ال جنمع بني 
عملني فلما مجع بينهما يف حال سلم يف املواقيت قال الشافعي أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 

 بن عبداهلل بن عمر عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يهل أهل املدينة من ذي احلليفة سامل
ويهل أهل الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن قال ابن عمر ويزعمون أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ر عن ابن عمر أنه قال وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم أخربنا مالك بن أنس عن عبداهلل بن دينا
أمر أهل املدينة أن يهلوا من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن قال ابن عمر أما 

 هؤالء الثالث فسمعتهن من 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأخربت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من   
نا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل من أهل املدينة يف املسجد فقال يلملم أخرب

يا رسول اهلل من أين تأمرنا أن هنل قال يهل أهل املدينة من ذي احلليفة ويهل أهل الشام من اجلحفة 
ليمن من ويهل أهل جند من قرن قال يل نافع ويزعمون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ويهل أهل ا

يلملم قال وأخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن 
عبداهلل يسأل عن املهل فقال مسعت مث انتهى أراه يريد النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول يهل أهل املدينة 

هل العراق من ذات عرق ويهل أهل جند من ذي احلليفة والطريق اآلخر من اجلحفة وأهل املغرب ويهل أ
من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم قال الشافعي ومل يسم جابر بن عبداهلل النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وقد جيوز أن يكون مسع عمر بن اخلطاب قال ابن سريين يروي عن عمر بن اخلطاب مرسال أنه وقت 
بن اخلطاب من أصحاب النيب صلى اهلل عليه  ألهل املشرق ذات عرق وجيوز أن يكون مسع غري عمر

وسلم أخربنا سعيد بن سامل قال أخربنا ابن جريج قال أخربين عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وقت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل املغرب اجلحفة وألهل املشرق ذا عرق وألهل جند قرنا ومن سلك 

نازل وألهل اليمن يلملم أخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن جندا من أهل اليمن وغريهم قرن امل
ابن جريج قال فراجعت عطاء فقلت إن النيب صلى اهلل عليه وسلم زعموا مل يوقت ذات عرق ومل يكن 

أهل املشرق حينئذ قال كذلك مسعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق ألهل املشرق قال ومل يكن عراق 
يعزه إىل أحد دون النيب صلى اهلل عليه وسلم ولكنه يأ ي إالأن النيب صلى اهلل ولكن ألهل املشرق ومل 

عليه وسلم وقته أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال مل يوقت رسول اهلل 
صلى اهلل قال الشافعي وال أحسبه إال كما قال طاوس واهلل أعلم أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج 

عمرو بن دينار عن أ ي الشعثاء أنه قال مل يوقت النيب صلى اهلل عليه وسلم ألهل املشرق شيئا فاختذ  عن
الناس حبيال قرن ذات عرق أخربنا الثقة عن أيوب عن ابن سريين أن عمر ابن اخلطاب وقت ذات عرق 

 ألهل املشرق 
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ت عرق شبيه بقرن يف القرب وأمللم قال الشافعي قال الشافعي وهذا عن عمر بن اخلطاب مرسال وذا  

فإن أحرم منها أهل املشرق رجوت أن جيزيهم قياسا على قرن ويلملم ولو أهلوا من العقيق كان أحب 
إىل أخربنا سفيان عن عبداهلل بن طاوس عن أبيه قال وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألهل املدينة 

وألهل جند قرنا وألهل اليمن يلملم مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة
وسلم هذه املواقيت ألهلها ولكل آت أتى عليها من غري أهلها ممن أراد احلج والعمرة ومن كان أهله من 
دون امليقات فليهل من حيث ينشيء حىت يأيت ذلك على أهل مكة أخربنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس 

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املواقيت مثل معىن حديث عن أبيه 
سفيان يف املواقيت أخربنا سعيد ابن سامل عن القاسم بن معن عن ليث عن عطاء عن طاوس عن ابن 

وألهل عباس أنه قال وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة 
اليمن يلملم وألهل جند قرنا ومن كل دون ذلك فمن حيث يبدأ أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج 
عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا وقت املواقيت قال ليستمتع املرء بأهله وثيابه حىت يأتى 

ذا بلغوا كذا وكذا أهلوا قال ال كذا وكذا للمواقيت قلت أفلم يبلغك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إ
  أدري

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف    ة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدم (ستة)  
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .



  
ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
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ب تفريع املواقيت با   

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال  
ومل يسم عمرو القائل إال أنا نراه ابن عباس الرجل يهل من أهله ومن بعد ما جياوز أين شاء وال جياوز 

دينار عن أ ي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من  امليقات إال حمرما أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن
جاوز امليقات غري حمرم قال الشافعي وهبذا نأخذ وإذا أهل الرجل باحلج أو العمرة من دون ميقاته مث 
رجع إىل ميقاته فهو حمرم يف رجوعه ذلك فإن قال قائل فكيف أمرته بالرجوع وقد ألزمته إحراما قد 

لك اتباعا البن عباس أم خربا من غريه أو قياسا قلت هو وإن كان اتباعا ابتدأه من دون ميقاته أقلت ذ
البن عباس ففيه أنه يف معىن السنة فإن قال فاذكر السنة اليت هو يف معنا ما قلت أرأيت إذ وقت رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم املواقيت ملن أراد حجا أو عمرة أليس املريد هلما مأمورا أن يكون حمرما من 
امليقات ال حيل إال بإتيان البيت والطواف والعمل معه قال بلى قلت أفتراه مأذونا له قبل بلوغ امليقات أن 



يكون غري حمرم قال بلى قلت أفتراه أن يكون مأذونا له أن يكون بعض سفره حالال وبعضه حراما قال 
ت فأحرم منه أما أتى مبا أمر به نعم قلت أفرأيت إذا جاوز امليقات فأحرم أو مل حيرم مث رجع إىل امليقا

من أن يكون حمرما من امليقات إىل أن حيل بالطواف بالبيت وعمل غريه قال بلى ولكنه إذا دخل يف 
إحرام بعد امليقات فقد لزمه إحرامه وليس مببتديء إحراما من امليقات قال الشافعي قلت إنه ال يضيق 

ضيق عليه لو أحرم من أهله فلم يأت امليقات إال وقد تقدم عليه أن يبتديء اإلحرام قبل امليقات كما ال ي
بإحرامه ألنه قد أتى مبا أمر به من أن يكون حمرما من امليقات إىل أن حيل بالطواف وعمل احلج وإذا 

كان هذا هكذا كان الذي جاوز امليقات مث أحرم مث رجع إليه يف معىن هذا يف أنه قد أتى على امليقات 
حمرما إىل أن يطوف ويعمل إلحرامه إال أنه زاد على نفسه سفرا بالرجوع والزيادة ال  حمرما مث كان بعد

تؤمثه وال توجب عليه فدية إن شاء اهلل تعاىل فإن قال أفرأيت من كان أهله من دون امليقات أو كان من 
أمرنا به أهل امليقات قلت سفر ذلك كله إحرام وحاله إذا جاوز أهله حال من جاوز امليقات يفعل ما 

من جاوز امليقات قال الشافعي أخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج قال قال عمرو بن 
 دينار عن 

   
 

 627 :صفحة 
 

طاوس من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حىت يأتى ميقاته ولكن ال جياوزه إال حمرما يعىن   
امل عن ابن جريج عن عطاء قال املواقيت يف احلج والعمرة ميقاته أخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن س

سواء ومن شاء أهل من ورائها ومن شاء أهل منها وال جياوزها إال حمرما وهبذا نأخذ أخربنا مسلم بن 
خالد وسعيد بن سامل عن جريج أن عطاء قال ومن أخطأ أن يهل باحلج من ميقاته أو عمد ذلك فلريجع 

ال أن حيبسه أمر يعذر به من وجع أو غريه أو خيشى أن يفوته احلج إن رجع إىل ميقاته فليهل منه إ
فليهرق دما وال يرجع وأدىن ما يهريق من الدم يف احلج أو غريه شاة أخربنا مسلم عن ابن جريج أنه قال 

لعطاء أرأيت الذي خيطيء أن يهل باحلج من ميقاته ويأتى وقد أزف احلج فيهريق دما أخيرج مع ذلك 
حلرم فيهل باحلج من احلل قال ال ومل خيرج خشية الدم الذي يهريق قال الشافعي وهبذا نأخذ من من ا



أهل من دون ميقاته أمرناه بالرجوع إىل ميقاته ما بينه وبني أن يطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت مل نأمره 
ركه عامدا مل نأمره بأن بالرجوع وأمرناه أن يهريق دما وإن مل يقدر على الرجوع إىل ميقاته بعذر أو ت

خيرج إىل شيء دون ميقاته وأمرناه أن يهريق دما وهو مسيء يف تركه أن يرجع إذا أمكنه عامدا ولو 
كان ميقات القوم قرية فأقل ما يلزمه يف اإلهالل أن ال خيرج من بيوهتا حىت حيرم وأحب إىل إن كانت 

هتا مما يلي بلده الذي هو أبعد من مكة وإن كان بيوهتا جمتمعة أو متفرقة أن يتقصى فيحرم من أقصى بيو
واديا فأحب إىل أن حيرم من أقصاه وأقربه ببلده وأبعده من مكة وإن كان ظهرا من األرض فأقل ما 

يلزمه يف ذلك أن يهل مما يقع عليه اسم الظهر أو الوادي أو املوضع أو القرية إال أن يعلم موضعها فيهل 
قصاه إىل بلده الذي هو أبعد من مكة فإنه إذا أتى هبذا فقد أحرم من امليقات منه وأحب إىل أن حيرم من أ

يقينا أو زاد والزيادة ال تضر وإن علم أن القرية نقلت فيحرم من القرية األوىل وإن جاوز ما يقع عليه 
ال االسم رجع أو أهراق دما أخربنا سفيان بن عيينة عن عبدالكرمي اجلزري قال رأي سعيد بن جبري رج

يريد أن حيرم من ميقات ذات عرق فأخذ بيده حىت أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به املقابر 
 مث قال هذه ذات عرق األوىل 
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قال الشافعي ومن سلك حبرا أو برا من غري وجه املواقيت أهل باحلج إذا حاذى املواقيت متأخيا   
ء ذلك فإن علم أنه أهل بعد ما جاوز املواقيت كان كمن جاوزها وأحب إىل أن حيتاط فيحرم من ورا

فرجع أو أهراق دما أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
عطاء أنه قال من سلك حبرا أو برا من غري جهة املواقيت أحرم إذا حاذى املواقيت قال الشافعي وهبذا 

اء من أهل جند والسراة أهل باحلج من قرن وذلك قبل أن يأتى ثنية كدى وذلك نأخذ ومن سلك كد
أرفع من قرن يف جند وأعلى وادي قرن ومجاع ذلك ما قال عطاء أن يهل من جاء من غري جهة املواقيت 

إذا حاذى املواقيت وحديث طاوس يف املواقيت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوضحها معىن وأشدها 
دونه وذلك أنه أتى على املواقيت مث قال عن النيب صلى اهلل عليه وسلم هن ألهلهن ولكل آت غىن عما 



أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة وكان بينا فيه إن عراقيا أو شاميا لو مر باملدينة يريد 
م وإن قوله يهل أهل حجا أو عمرة كان ميقاته ذا احلليفة وإن مدنيا لو جاء من اليمن كان ميقاته يلمل

املدينة من ذي احلليفة إمنا هو ألهنم خيرجون من بالدهم ويكون ذو احلليفة طريقهم وأول ميقات ميرون 
به وقوله وأهل الشام من اجلحفة ألهنم خيرجون من بالدهم واجلحفة طريقهم وأول ميقات ميرون به 

وكذلك قوله يف أهل جند واليمن ألن كل ليست املدينة وال ذو احلليفة طريقهم إال أن يعرجوا إليها 
واحد منهم خارج من بلده وكذلك أول ميقات ميرون به وفيه معىن آخر أن أهل جند اليمن ميرون بقرن 
فلما كانت طريقهم مل يكلفوا أن يأتوا يلملم وإمنا ميقات يلملم ألهل غور اليمن يهمها ممن هي طريقهم 

ما قلت واهلل أعلم وذلك أنه لو كان على أهل املدينة أين كانوا قال الشافعي وال جيوز يف احلديث غري 
فأرادوا احلج أن يهلوا من ذي احلليفة رجعوا من اليمن إىل ذي احلليفة ورجع أهل اليمن من املدينة إن 
أرادوا منها احلج إىل يلملم ولكن معناه ما قلت واهلل أعلم وهو موجود يف احلديث معقول فيه ومعقول 

ث يف قوله ولكل آت أتى عليها ما وصفت وقوله ممن أراد حجا أو عمرة أهنن مواقيت ملن أتى يف احلدي
عليهم يريد حجا أو عمرة فمن أتى عليهن ال يريد حجا وال عمرة فجاوز امليقات مث بدا له أن حيج أو 

نه يريدون يعتمر أهل باحلج من حيث يبدو له وكان ذلك ميقاته كما يكون ميقات أهله الذين أنشأوا م
احلج أو العمرة حني أنشأوا منه وهذا معىن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله ممن أراد حجا أو 

 عمرة ألن هذا جاوز امليقات ال يريد 
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حجا وال عمرة ومعىن قوله ولكل آت أتى عليهن ممن أراد حجا أو عمرة فهذه إمنا أراد احلج أو   
ا جاوز املواقيت فأراد وهو ممن دون املواقيت املنصوبة وأراده وهو داخل يف مجلة املواقيت العمرة بعد م

لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن كان أهله دون املواقيت فمن حيث ينشيء حىت يأتى ذلك على 
عي وهذا أهل مكة فهذا مجلة املواقيت أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من الفرع قال الشاف

عندنا واهلل أعلم أنه مر مبيقاته مل يرد حجا وال عمرة مث بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من 



مكة أو غريها مث بدا له اإلهالل فأهل منها ومل يرجع إىل ذي احلليفة وهو روى احلديث عن النيب صلى 
ف حلاجته عامدا ال يريد حجا وال عمرة مث اهلل عليه وسلم يف املواقيت فلو أن بعض أهل املدينة أتى الطائ

خرج منها كذلك ال يريد حجا وال عمرة حىت قارب احلرم مث بدا له أن يهل باحلج أو العمرة أهل من 
موضعه ذلك ومل يرجع أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال إذا مر املكي 

أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريح جريج قال قال طاوس فإن  مبيقات أهل مصر فال جياوزه إال حمرما
  مر املكي على املواقيت يريد مكة فال خيلفها حىت يعتمر

 ID ' '    هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال
 مطابقة 

  
ا يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفه    
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
مثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسه     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

  ( مئذ مثانيةوحيمل عرش ربك فوقهم يو  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  



وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

ذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ امل    
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باب دخول مكة لغري إرادة حج وال عمرة    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إىل قوله قال الشافعي  

إليه  املثابة يف كالم العرب املوضع يثوب الناس إليه ويئوبون يعودون إليه بعد الذهاب منه وقد يقال ثاب
اجتمع إليه فاملثابة جتمع االجتماع ويئوبون جيتمعون إليه راجعني بعد ذهاهبم منه ومبتدئني قال ورقة ابن 

نوفل يذكر البيت مثابا الفناء القبائل كلها ختب إليه اليعمالت الذوامل وقال خداش بن زهري النصري 
وجل أو مل يروا أنا جعلنا حرما  فما برحت بكر تثوب وتدعي ويلحق منهم أولون وآخر وقال اهلل عز

آمنا ويتخطف الناس من حوهلم يعين واهلل أعلم آمنا من صار إليه ال يتخطف اختطاف من حوهلم وقال 
إلبراهيم خليله وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق قال الشافعي 

تبارك وتعاىل ملا أمر هبذا إبراهيم عليه السالم وقف  فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر أن اهلل
على املقام فصاح صيحة عباد اهلل أجيبوا داعي اهلل فاستجاب له حىت من يف أصالب الرجال وأرحام 

النساء فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من وافه يقولون لبيك داعي ربنا لبيك 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال اآلية فكان ذلك داللة كتاب اهلل  وقال اهلل عز وجل وهلل على

عز وجل فينا ويف األمم على أن الناس مندوبون إىل إتيان البيت بإحرام وقال اهلل عز وجل  وعهدنا إىل 
عن إبراهيم وإمسعيل أن طهرا بييت قال الشافعي فكان مما ندبوا به إىل إتيان احلرم باإلحرام قال وروى 

ابن أ ي لبيد عن أ ي سلمة بن عبدالرمحن أنه قال ملا أهبط اهلل تعاىل آدم من اجلنة طأطأه فشكا الوحشة 
إىل أصوات املالئكة فقال يا رب ما يل ال أمسع حس املالئكة فقال خطيئتك يا آدم ولكن اذهب فإن يل 



فأقبل يتخطى موضع كل قدم قرية بيتا مبكة فائته فافعل حوله حنو ما رأيت املالئكة يفعلون حول عرشي 
وما بينهما مفازة فلقيته املالئكة بالردم فقالوا بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام 

أخربنا أبن عيينة عن ابن أ ي لبيد عن حممد ابن كعب القرظي أو غريه قال حج آدم فلقيته املالئكة فقالت 
ي عام قال الشافعي وهو إن شاء اهلل تعاىل كما قال وروى عن بر نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك بألف
 أ ي سلمة وسفيان بن عيينة كان يشك 

   
 

 631 :صفحة 
 

يف إسناده قال الشافعي وحيكى أن النبيني كانوا حيجون فإذا أتوا احلرم مشوا إعظاما له ومشوا حفاة   
أحد البيت قط إال حراما ومل يدخل رسول اهلل  ومل حيك لنا عن أحد من النبيني وال األمم اخلالية أنه جاء

صلى اهلل عليه وسلم مكة علمناه إال حراما إال يف حرب الفتح فبهذا قلنا إن سنة اهلل تعاىل يف عباده أن 
ال يدخل احلرم إال حراما وبأن من مسعناه من علمائنا قالوا فمن نذر أن يأيت البيت يأتيه حمرما حبج أو 

م قالوه إال مبا وصفت وأن اهلل تعاىل ذكر وجه دخول احلرم فقال لقد صدق اهلل عمرة قال وال أحسبه
رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهلل آمنني حملقني رءوسكم ومقصرين قال فدل على 
وجه دخوله للنسك ويف األمن وعلى رخصة اهلل يف احلرب وعفوه فيه عن النسك وأن فيه داللة على 

ق بني من يدخل مكة وغريها من البلدان وذلك أن مجيع البلدان تستوي ألهنا ال تدخل بإحرام وإن الفر
مكة تنفرد بأن من دخلها منتابا هلا مل يدخلها إال بإحرام قال الشافعي إال أن من أصحابنا من رخص 

ذا القول إىل أن للحطابني ومن مدخله إياها ملنافع أهلها والكسب لنفسه ورأيت أحسن ما حيمل عليه ه
انتياب هؤالء مكة انتياب كسب ال انتياب تربر وأن ذلك متتابع كثري متصل فكانوا يشبهون املقيمني 
فيها ولعل حطابيهم كانوا مماليك غري مأذون هلم بالتشاغل بالنسك فإذا كان فرض احلج على اململوك 

ذا املعىن الذي ليس يف غريهم مثله ساقطا سقط عنه ما ليس بفرض من النسك فإن كانوا عبيدا ففيهم ه
وإن كانت الرخصة هلم ملعىن أن قصدهم يف دخول مكة ليس قصد النسك وال التربر وأهنم جيمعون أن 

دخوهلم شبيه بالدائم فمن كان هكذا كانت له الرخصة فأما املرء يأتى أهله مبكة من سفر فال يدخل إال 



لربيد يأيت برسالة أو زور أهله وليس بدائم الدخول فلو حمرما ألنه ليس يف واحد من املعنيني فأما ا
استأذن فدخل حمرما كان أحب إىل وإن مل يفعل ففيه املعىن الذي وصفت أنه يسقط به عنه ذلك ومن 

دخل مكة خائفا احلرب فال بأس أن يدخلها بغري إحرام فإن قال قائل ما دل على ما وصفت قيل 
ال اهلل تبارك وتعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى فأذن الكتاب والسنة فإن قال وأين قيل ق

للمحرمني حبج أو عمرة أن حيلوا خلوف احلرب فكان من مل حيرم أوىل إن خاف احلرب أن ال حيرم من 
حمرم خيرج من إحرامه ودخلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح غري حمرم للحرب فإن قال قائل 

ها بغري إحرام لعدو وحرب أن يقضي فهل عليه إذا دخل  
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إحرامه قيل ال إمنا يقضي ما وجب بكل وجه فاسد أو ترك فلم يعمل فأما دخوله مكة بغري إحرام فلما   
كان أصله أن من شاء مل يدخلها إذا قضى حجة اإلسالم وعمرته كان أصله غري فرض فلما دخلها حمال 

مل يكن أصله فرضا بكل حال فال يقضيه فأما إذا كان فرضا عليه إتياهنا  فتركه كان تاركا لفضل وأمر
حلجة اإلسالم أو نذر نذره فتركه إياه ال بد أن يقضيه أو يقضى عنه بعد موته أو يف بلوغ الوقت الذي 

ال يستطيع أن يستمسك فيه على املركب وجيوز عندي ملن دخلها خائفا من سلطان أو أمر ال يقدر على 
ترك اإلحرام إذا خافه يف الطواف والسعي وإن مل خيفه فيهما مل جيز له واهلل أعلم ومن املدنيني من دفعه 

قال ال بأس أن يدخل بغري إحرام واحتج بأن ابن عمر دخل مكة غري حمرم قال الشافعي وابن عباس 
حمرم وأن النيب صلى خيالفه ومعه ما وصفنا واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم دخلها عام الفتح غري 

اهلل عليه وسلم دخلها كما وصفنا حماربا فإن قال أقيس على مدخل النيب صلى اهلل عليه وسلم قيل له 
أفتقيس على أحصار النيب صلى اهلل عليه وسلم باحلرب فإن قال ال ألن احلرب خمالفة لغريها قيل وهكذا 

بينهما يف آخر افعل يف احلرب حيث كانت ال تفرق بينهما يف موضع وجتمع   

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  



صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

هل غيبيتوقف فيه إال جا   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   يه كما جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبو :  
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز     مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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ة مع احلج باب ميقات العمر   



قال الشافعي رمحه اهلل وميقات العمرة واحلج واحد ومن قرن أجزأت عنه حجة اإلسالم وعمرته وعليه  
دم القران ومن أهل بعمرة مث بدا له أن يدخل عليها حجة فذلك له ما بينه وبني أن يفتتح الطواف 

حرام فال جيوز له أن يدخل يف بالبيت فإذا افتتح الطواف بالبيت فقد دخل يف العمل الذي خيرجه من اإل
إحرام ومل يستكمل اخلروج من إحرام قبله فال يدخل إحراما على إحرام ليس مقيما عليه وهذا قول 

عطاء وغريه من أهل العلم فإذا أخذ يف الطواف فأدخل عليه احلج مل يكن به حمرما ومل يكن عليه قضاؤه 
ون مفردا بالعمرة مث يدخل عليها حجا قيل ألنه مل وال فدية لتركه فإن قال قائل وكيف كان له أن يك

خيرج من إحرامها وهذا ال جيوز يف صالة وال صوم وقيل له إن شاء اهلل أهلت عائشة وأصحاب رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينتظرون القضاء فنزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم القضاء فأمر من مل يكن 

ة فكانت معتمرة بأن مل يكن معها هدى فلما حال احمليض بينها وبني معه هدى أن جيعل إحرامه عمر
اإلحالل من عمرهتا ورهقها احلج أمرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تدخل عليها احلج ففعلت 

فكانت قارنة فبهذا قلنا يدخل احلج على العمرة ما مل يفتتح الطواف وذكرت له قران احلج والعمرة فإذا 
قيل أفيجوز هذا يف صالتني أن تقرنا أو يف صومني فإن قال ال قيل فال جيوز أن جتمع بني ما قال جائز 

تفرق أنت بينه قال الشافعي ولو أهل باحلج مث أراد أن يدخل عليه عمرة فإن أكثر من لقيت وحفظت 
قال  عنه يقول ليس ذلك له وإذا مل يكن ذلك له فال شيء عليه يف ترك العمرة من قضاء وال فدية

الشافعي فإن قال قائل فكيف إذا كانت السنة أهنما نسكان يدخل أحدمها يف اآلخر ويفترقان يف أنه إذا 
أدخل احلج على العمرة فإمنا زاد إحراما أكثر من إحرام العمرة على احلج زاد إحراما أقل من إحرام احلج 

ى اآلخر ألنه يقاس ما هو أبعد وهذا وإن كان كما وصفت فليس بفرق مينع أحدمها أن يكون قياسا عل
منه وال أعلم حجة يف الفرق بني هذا إال ما وصفت من أنه الذي أحفظ عمن مسعت عنه ممن لقيت وقد 
يروى عن بعض التابعني وال أدرى هل يثبت عن أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه 

نه وليس يثبت ومن رأى أن ال يكون معتمرا شيء أم ال فإنه قد روى عن علي بن أ ي طالب رضي اهلل ع
فال جيزي عنه من عمرة اإلسالم وال هدى عليه وال شيء لتركها ومن رأي له أن يدخل العمرة على 

 احلج رأي أن جيزي 
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عنه من حجة اإلسالم وعمرته وإذا أهل الرجل بعمرة مث أقام مبكة إىل احلج أنشأ احلج من مكة وإذا   
باحلج مث أراد العمرة أنشأ العمرة من أي موضع شاء إذا خرج من احلرم وقد أجدمها إذا أقام  أهل

عامهما مبكة أهل كإهالل أهل اآلفاق أ يرجعوا إىل مواقيتهم فإن قال قائل ما احلجة فيما وصفت قيل 
توجهوا إىل مىن  أهل عامة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معه بعمرة مث أمرهم يهلون باحلج إذا

من مكة فكانت العمرة إذا حج قبلها قياسا على هذا ومل أعلم يف هذا خالفا من أحد حفظت عنه ممن 
لقيته فإن قال قائل قد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم عبدالرمحن بن أ ي بكر يعمر عائشة من التنعيم 

نعيم نافلة فليست يف هذا حجة عندنا فعائشة كان إحرامها عمرة فأهلت باحلج من مكه وعمرهتا من الت
ملا وصفنا ومن أهل بعمرة من خارج احلرم فذلك جمزيء عنه فإن مل يكن دخل قبلها حبج أو عمرة مث 

أقام مبكة فكانت عمرته الواجبة رجع إىل ميقاته وهو حمرم يف رجوعه ذلك وال شيء عليه إذا جاء ميقاته 
ه الواجبة عليه جمزئة عنه ومن أهل بعمرة من مكة ففيها حمرما وإن مل يفعل أهراق دما فكانت عمرت

قوالن أحدمها أنه إذا مل خيرج إىل احلل حىت يطوف بالبيت وبالصفا واملروة مل يكن حالال وكان عليه أن 
خيرج فيليب بتلك العمرة خارجا من احلرم مث يطوف بعدها ويسعى وحيلق أو يقصر وال شيء عليه إن مل 

لق أهراق دما وإن كان أصاب النساء فهو مفسد لعمرته وعليه أن يليب خارجا يكن حلق وإن كان ح
من احلرم مث يطوف ويسعى ويقصر أو حيلق وينحر بدنة مث يقضى هذه العمرة إذا أفسدها بعمرة مستأنفة 

وإمنا خروجه من احلرم هلذه العمرة املفسدة والقول اآلخر أن هذه عمرة ويهريق دما هلا والقول األول 
شبه هبا واهلل أعلم ولكنه لو أهل حبج من مكة ومل يكن دخل مكة حمرما ومل يرجع إىل ميقاته أهراق دما أ

لتركه امليقات وأجزأت عنه من حجة اإلسالم احلج من مكة ألن عماد احلج يف غري احلرم وذلك عرفة 
ا وعماده وأكره ومجيع عمل العمرة سوى الوقت يف احلرم فال يصلح أن يبتدأ من موضع منتهى عمله

للرجل أن يهل حبج أو عمرة من ميقاته مث يرجع إىل بلده أو يقيم مبوضعه وإن فعل فال فدية عليه ولكن 
أحب له أن ميضي لوجهه فيقصد قصد نسكه قال وكذلك أكره له أن يسلك غري طريقه مما هو أبعد 

طريق فال أكره ذلك له وال فدية يف  منها لغري أمر ينوبه أو رفق به فإن نابه أمر أو كانت طريق أرفق من
أن يعرج وأن كان لغري عذر ومن أهل بعمرة يف سنة فأقام مبكة أو يف بلده أو يف طريق سنة أو سنتني 



كان على إحرامه حىت يطوف بالبيت وكانت هذه العمرة جمزئه عنه ألن وقت العمرة يف مجيع السنة 
 وليست كاحلج الذي 
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يف عامة ذلك مل يكن له املقام على إحرامه وخرج منه وقضاه وأكره هذا له للتغرير بإحرامه  إذا فات  
ولو أهل بعمرة مفيقا مث ذهب عقله مث طاف مفيفا أجزأت عنه وعماد العمرة اإلهالل والطواف وال 

ت غري حمرم يضر املعتمر ما بينهما من ذهاب عقله قال الشافعي فقال قائل مل جعلت على من جاوز امليقا
أن يرجع إليه إن مل خيف فوت احلج قلت له ملا أمر يف حجه بأن يكون حمرما من ميقاته وكان يف ذلك 

داللة على أنه يكون فيما بني ميقاته والبيت حمرما وال يكون عليه يف ابتدائه اإلحرام من أهله إىل امليقات 
ن تكون مهال به على االبتداء وإمنا قلناه حمرما قلت له ارجع حىت تكون مهال يف املوضع الذي أمرت أ

مع قول ابن عباس ملا يشبه من داللة السنة فإن قال قائل فلم قلت إن مل يرجع إليه خلوف فوت وال غري 
عذر بذلك وال غريه أهراق دما عليه قلت له ملا جاوز ما وقت له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فترك 

أن يأتى بالبدل مما ترك فإن قال فكيف جعلت البدل من ترك شيء يلزمه أن يأتى بكمال ما عليه أمرناه 
يف عمل جياوزه وجماوزته الشيء ليس له مث جعلت البدل منه دما يهريقه وأنت إمنا جتعل البدل يف غري 

احلج شيئا عليه فتجعل الصوم بالصوم والصالة بالصالة قلت إن الصوم والصالة خمالفان احلج خمتلفان يف 
هما قال فأين اختالفهما قلت يفسد احلج فيمضى فيه ويأتى ببدنة والبدل وتفسد الصالة فيأتى أنفس

بالبدل وال يكون عليه كفارة ويفوته يوم عرفة وهو حمرم فيخرج من احلج بطواف وسعى وحيرم بالصالة 
تفوته الصالة يف وقت فيخرج الوقت فال خيرج منها ويفوته احلج فال يقضيه إال يف مثل يومه من سنته و

فيقضيها إذا ذكرها من ساعته ويفوته الصوم فيقضيه من غد ويفسده عندنا عندك بقيء وغريه فال يكون 
عليه كفارة ويعود له ويفسده جبماع فيجب عليه عتق رقبة إن وجده وبدل مع اختالفهما فيما سوى ما 

ة يف هذا أنا مل نعلم خمالفا يف مسينا فكيف جتمع بني املختلف حيث خيتلف قال الشافعي وقلت له احلج
أن للرجل أن يهل قبل أن يأتى ميقاته وال يف أنه إن ترك اإلهالل من ميقاته ومل يرجع إليه أجزأه حجه 



وقال أكثر أهل العلم يهريق دما وقال أقلهم ال شيء عليه وحجه جمزيء عنه ومن قول أكثرهم فيه أن 
فة يهريق دما وقلنا يف اجلمار يدعها يهريق دما فجعلنا وجعلوا قالوا يف التارك البيتوتة مبىن وتارك مزدل

اإلبدال يف أشياء من عمل احلج دما قال واذا جاوز املكي ميقاتا أتى عليه يريد حجا أو عمرة مث أهل 
دونه فمثل غريه يرجع أو يهريق دما فإن قال قائل وكيف قلت هذا يف املكي وأنت ال جتعل عليه دم 

 املتعة 
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قيل ألن اهلل عز وجل قال ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام أخربنا الربيع قال أخربنا   
الشافعي قال أخربنا الدراوردي وحامت بن إمسعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه قال حدثنا جابر بن عبداهلل 

ا بذي احلليفة ولدت أمساء بنت األنصاري وهو حيدث عن حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم قال فلما كن
عميس فأمرها النيب صلى اهلل عليه وسلم بالغسل واإلحرام قال الشافعي فأستحب الغسل عند اإلهالل 

للرجل والصيب واملرأة واحلائض والنفساء وكل من أراد اإلهالل اتباعا للسنة ومقعول أنه جيب إذا دخل 
مل الطهارة وأن يتنظف له المتناعه من إحداث الطيب يف املرء يف نسك مل يكن له فيه أن يدخله إال بأك

اإلحرام وإذا اختار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المرأة وهي نفساء ال يطهرها الغسل للصالة فاختار 
هلا الغسل كان من يطهره الغسل للصالة أوىل أن خيتار له أو يف مثل معناه أو أكثر منه وإذا أمر رسول 

ليه وسلم أمساء أن تغتسل وهتل وهي يف احلال اليت أمرها أن هتل فيها ممن ال حتل له اهلل صلى اهلل ع
الصالة فلو أحرم من مل يغتسل من جنب أو غري متوضيء أو حائض أو نفساء أجزأ عنه اإلحرام ألنه إذا 

من ال  كان يدخل يف اإلحرام والداخل فيه ممن ال حتل له الصالة ألنه غري طاهر جاز أن يدخل فيه كل
حتل له الصالة من املسلمني يف وقته الذي دخل فيه وال يكون عليه فيه فدية وإن كنت أكره ذلك له 
وأختار له الغسل وما تركت الغسل لالهالل قط ولقد كنت أغتسل له مريض يف السفر وإين أخاف 

آه اختيارا قال ضرر املاء وما صحبت أحدا أقتدى به فرأيته تركه وال رأيت منهم أحدا عدا به أن ر
الشافعي وإذا كانت النفساء واحلائض من أهل أفق فخرجتا طاهرتني فحدث هلما نفاس أو حيض أو 



كانتا نفساوين أو حائضني مبصرمها فجاء وقت حجهما فال بأس أن خترجا حمرمتني بتلك احلال وإن 
اء أحببت هلم أن يتيمموا معا مث قدرتا إذا جاءتا ميقاهتما أن تغتسال فعلتا وإن مل تقدرا وال الرجل على م

يهلوا باحلج أو العمرة وال أحب للنفساء واحلائض أن تقدما إحرامهما قبل ميقاهتما وكذلك إن كان 
بلدمها قريبا آمنا وعليهما من الزمان ما ميكن فيه طهورمها وإدراكهما احلج بال مفاوتة وال علة أحببت 

إن كانتا من دون املواقيت أو من أهل املواقيت وكذلك إن استئخارمها لتطهرها فتهال طاهرتني وكذلك 
كانتا مقيمتني مبكة مل تدخالها حمرمتني فأمرهتما باخلروج إىل ميقاهتما حبج أحببت إذا كان عليهما وقت 

 أن ال خترجا 
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تطهرا كان أحب إىل  إال طاهرتني أو قرب تطهرمها لتهال من امليقات طاهرتني ولو أقامتا بامليقات حىت  
وكذلك إن أمرهتما باخلروج لعمرة قبل احلج وعليهما ما ال يفوهتما معه احلج أو من أهلها أحببت هلما 
أن هتال طاهرتني وإن أهلتا يف هذه األحوال كلها مبتدئيت وغري مبتدئيت سفر غري طاهرتني أجزأ عنهما 

مل احلج عمله الرجل جنبا وعلى غري وضوء وال فدية على واحدة منهما وكل ما عملته احلائض من ع
واالختيار له أن ال يعمله كله إال طاهرا وكل عمل احلج تعمله احلائض وغري الطاهر من الرجال إال 

 الطواف بالبيت والصالة فقط 
باب الغسل بعد اإلحرام    
براهيم بن عبداهلل بن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن إ 

حنني عن أبيه أن عبداهلل بن عباس واملسور بن خمرمة اختلفا باألبواء فقال عبداهلل بن عباس يغسل احملرم 
رأسه وقال املسور ال يغسل احملرم رأسه فأرسلين ابن عباس إىل أ ي أيوب األنصاري أسأله فوجدته 

من هذا فقلت أنا عبداهلل أرسلين إليك ابن عباس يغتسل بني القرنني وهو يستتر بثوب قال فسلمت فقال 
أسألك كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغسل رأسه وهو حمرم قال فوضع أبو أيوب يديه 

على الثوب فطأطأ حىت بدا يل رأس مث قال إلنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه مث حرك رأسه 



ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفعل أخربنا سعيد بن سامل عن بيده فأقبل هبما وأدبر مث قال هكذا رأيت رسو
ابن جريج قال أخربين عطاء أن صفوان ابن يعلى أخربه عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال بينا عمر بن 

اخلطاب يغتسل إىل بعري وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر يا يعلي اصبب على رأسي فقلت أمري املؤمنني 
خلطاب واهلل ال يزيد املاء الشعر إال شعتا فسمى اهلل مث أفاض على رأسه أخربنا سعيد أعلم فقال عمر بن ا

بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه بلغه أن ناسا متاقلوا بني يدي عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه 
لكرمي وهو بساحل من السواحل وعمر ينظر إليهم فلم ينكره عليهم أخربنا سفيان بن عيينة عن عبدا

اجلزري عن عكرمة عن ابن عباس قال رمبا قال يل عمر بن اخلطاب تعاىل أبا قيك يف املاء أينا أطول 
نفسا وحنن حمرمون أخربنا سعيد بن سامل قال أخربنا ابن جريج عن عطاء قال اجلنب احملرم وغري احملرم 

دلك جلده إن شاء وال إذا اغتسل ذلك جلده إن شاء ومل يدلك رأسه قال ابن جريج فقلت له مل ي
 يدلك 
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رأسه قال من أجل أنه يبدو له من جلده ما ال يبدو له من رأسه أخربنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع   
عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب قال متاقل عاصم بن عمر وعبدالرمحن بن زيد ومها حمرمان وعمر ينظر 

ل احملرم من غري جنابة وال ضرورة ويغسل رأسه ويدلك جسده باملاء قال الشافعي وهبذا كله نأخذ فيغتس
وما تغري من مجيع جسده لينقيه ويذهب تغريه باملاء وإذا غسل رأسه أفرغ عليه املاء إفراغا وأحب إىل إن 
مل يغسله من جنابة أن ال حيركه بيديه فإن فعل رجوت أن ال يكون يف ذلك ضيق وإذا غلسه من جنابة 

يغسله ببطون أنامله ويديه ويزايل شعره مزايلة رفيقة ويشرب املاء أصول شعره وال حيكه  أحببت أن
بأظفاره ويتوقى أن يقطع منه شيئا فإن حركه حتريكا خفيفا أو شديدا فخرج يف يديه من الشعر شيء 

يف حليته فاالحتياط أن يفديه وال جيب عليه أن يفديه حىت يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله وكذلك ذلك 
ألن الشعر قد ينتتف ويتعلق بني الشعر فإذا مس أو حرك خرج املنتتف منه وال يغسل رأسه بسدر وال 
خطمي ألن ذلك برجله فإن فعل أحببت لو افتدى وال أعلم ذلك واجبا وال يغطس احملرم رأسه يف املاء 



اء ألنه ليس يف بدنه من الشعر إذا كان قد لبده مرارا ليلني عليه ويدلك احملرم جسده دلكا شديدا إن ش
  ما يتوقى كما يتوقاه يف رأسه وحليته وإن قطع من الشعر شيئا من دلكه إياه فداه

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة
 وجزء منها 

  
يلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الل    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

بت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيهث   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
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باب دخول احملرم احلمام    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي وال أكره دخول احلمام للمحرم ألنه غسل والغسل مباح ملعنيني للطهارة  

والتنظيف وكذلك هو يف احلمام واهلل أعلم ويدلك الوسخ عنه يف محام كان أو غريه وليس يف الوسخ 
ار وال ناقع قال نسك وال أمر هنى عنه وال أكره للمحرم أن يدخل رأسه يف ماء سخن وال بارد ج

الشافعي أستحب الغسل للدخول يف اإلهالل ولدخول مكة وللوقوف عشية عرفة وللوقوف مبزدلفة 
ولرمي اجلمار سوى يوم النحر وأستحب الغسل بني هذا عند تغري البدن بالعرق وغريه تنظيفا للبدن 

 ي فروة عن وكذلك أحبه للحائض وليس من هذا واحد واجب وروي عن إسحق بن عبداهلل بن أ
عثمان بن عروة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بات بذي طوى حىت صلى الصبح مث اغتسل 

هبا ودخل مكة وروى عن أم هاينء بنت أ ي طالب وروى عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا بن أ ي 
عن صاحل بن حممد بن طالب رضي اهلل عنه كان يغتسل مبنزله مبكة حني يقدم أن يدخل املسجد وروى 

رائدة عن أم ذرة أن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها كانت تغتسل بذي طوى حني تقدم مكة قال الشافعي 
أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا مل يدخل مكة حىت يغتسل ويأمر 

  من معه فيغتسلوا
 ID ' '   اء يفللدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهل مع سقوط  (ستة من شوال) :

 األيام وهو غريب 
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها     
  



احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

نثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤ    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 
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اب باب ما يلبس احملرم من الثي   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل أخربنا سفيان بن عيينة أنه مسع عمرو بن دينار يقول مسعت أبا الشعثناء  
جابر بن زيد يقول مسعت ابن عباس يقول مسعت رسول هلل صلى اهلل عليه وسلم أخربنا سفيان بن عيينة 

أله ما يلبس احملرم من الثياب عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رجال أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فس
فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يلبس القميص وال العمامة وال الربنس وال السراويل وال 
اخلفني إال ملن ال جيد نعلني فإن مل جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يلبس احملرم من  أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجال سأل
الثياب فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تلبسوا القميص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس 



وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلني فيلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني أخربنا مالك عن عبد اهلل 
اهلل بن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى أن يلبس احملرم ثوبا مصبوغا بن دينار عن عبد 

بزعفران أو روس وقال من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبينقال الشافعي استثىن 
افعي النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن مل جيد نعلني أن يلبس خفني ويقطعهما أسفل من الكعبني قال الش

ومن مل جيد إزارا لبس سراويل فهما سواء غري أنه ال يقطع من السراويل شيئا ألن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم مل يأمر بقطعه وأيهما لبس مث وجد بعد ذلك نعلني لبس النعلني وألقى اخلفني وإن وجد بعد 

نا مالك عن هشام بن عروة عن أن لبس السراويل إزارا لبس اإلزار وألقى السراويل فإن مل يفعل أخرب
أبيه عن أمساء بنت أ ي بكر أهنا كانت تلبس املعصفرات املشبعات وهي حمرمة ليس فيها زعفران أخربنا 

سفيان عن عمرو بن دينار عن أ ي جعفر حممد بن علي قال أبصر عمر بن اخلطاب علي عبداهلل بن 
علي بن أ ي طالب رضي اهلل عنه ما إخال جعفر ثوبني مضرجني وهو حمرم فقال ما هذه الثياب فقال 

  أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر
 ID ' '   وقال  (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

 ما يكون م ) :تعاىل
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

  ( أزواجا ثالثةوكنتم   فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (
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باب ما تلبس املرأة من الثياب    



أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن أ ي الزبري عن جابر أنه مسعه يقول ال تلبس املرأة ثياب الطيب  
ى املعصفر طيبا أخربنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أنه كان يفىت وتلبس الثياب املعصفرة وال أر

النساء إذا أحرمن أن يقطعن اخلفني حىت أخربته صفية عن عائشة أهنا كانت تفيت النساء أن ال يقطعن 
فانتهى عنه قال الشافعي ال تقطع املرأة اخلفني واملرأة تلبس السراويل واخلفني واخلمار والدرع من غري 

ضرورة كضرورة الرجل وليست يف هذا كالرجل أخربنا سعيد بن سامل جريج عن عطاء قال يف كتاب 
علي رضي اهلل عنه من مل جيد نعلني ووجد خفني فليلبسهما قلت أتتيقن بأنه كتاب علي قال ما أشك 

مل يكن له  أنه كتابه قال وليس فيه فليقطعهما أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه قال من
إزار وله تبان أو سراويل فليلبسهما قال سعيد بن سامل ال يقطع اخلفان قال الشافعي أرى أن يقطعا ألن 
ذلك يف حديث ابن عمر وإن مل يكن يف حديث ابن عباس وكالمها صادق حافظ وليس زيادة أحدمها 

سكت عنه وإما أداه فلم يؤد  على اآلخر شيئا مل يؤده اآلخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده وإما
عنه لبعض هذه املعاين اختالفا وهبذا كله نقول إال ما بينا أنا تدعه والسنة مث أقاويل أكثر من حفظت عنه 

من أهل العلم تدل على أن الرجل واملرأة احملرمني جيتمعان يف اللبس ويفترقان فأما ما جيتمعان فيه فال 
ان وال ورس وإذا مل يلبس ثوبا مصبوغا بزعفران وال ورس ألهنما يلبس واحد منهما ثوبا مصبوغا بزعفر

طيب فصبغ الثوب مباء الورد أو املسك أو العنرب أو غري ذلك من الطيب الذي هو أطيب من الورس أو 
مثله أو ما يعد طيبا كان أوىل أن ال يلبسانه كان ذلك مما له لون يف الثوب أو مل يكن له إذا كانت له 

توجد والثوب جاف أو رطب ولو أخذ ماء ورد فصبغ به ثوبا فكان رائحته توجد منه رائحة طيبة 
والثوب جاف أو مبلول ألنه أثر طيب يف الثوب مل يلبسه احملرمان وكذلك لو صعد له زعفران حىت 

يبيض مل يلبسه احملرمان وكذلك لو غمس يف نضوح أو ضياع أو غري ذلك وكذلك لو عصر له الرحيان 
الفارسي أو شيئا من الرياحني اليت كره للمحرم مشها فغمس يف مائه مل يلبسه احملرمان ومجاع  العر ي أو

 هذا أن ينظر إىل كل ما كان طيبا ال يشمه احملرم فإذا استخرج ماؤه 
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 بأي وجه استخرج نيئا كان أو مطبوخا مث غمس فيه الثوب فال جيوز للمحرم وال للمحرمة لبسه وما  
كان مما جيوز للمحرم واحملرمة مشه من نبات األرض الذي ال يعد طيبا وال رحيانا مثل اإلذخر والضرو 

والشيح والقيصوم والبشام وما أشبهه أو ما كان من النبات املأكول الطيب الريح مثل األترج والسفرجل 
 وإن لبساه فال فدية والتفاح فعصر ماؤه خالصا فغمس فيه الثوب فلو توقاه احملرمان كان أحب إىل

عليهما وجيتمعان يف أن ال يتربقعان وال يلبسان القفازين ويلبسان معا الثوب املصبوغ بالعصفر مشبعا 
كان أو غري مشبع ويف هذا داللة على أن مل مينع لبس املصبوغ بالورس والزعفران للونه وأن اللون إذا مل 

طيبا والعصفر ليس بطيب والذي أحب هلما معا أن يكن طيبا مل يصنع شيئا ولكن إمنا هنى عما كان 
يلبسا البياض وأكره هلما كل شهرة من عصفر وسواد وغريه وال فدية عليهما إن لبسا غري املطيب 

ويلبسان املمشق وكل صباغ بغري طيب ولو تركا ذلك ولبسا البياض كان أحب إىل الذي يقتدى به وال 
عمر بن اخلطاب يراه اجلاهل فيذهب إىل أن الصبغ واحد فيلبس يقتدى به أما الذي يقتدى به فلما قال 

املصبوغ بالطيب وأما الذي ال يقتدى به فأخاف أن يساء الظن به حني يترك مستحقا بإحرامه وهذا 
وإن كان كما وصفت فاملقتدى به وغري املقتدى به جيتمعان فيترك العامل عند من جهل العلم مستحقا 

ل فلم ينكر عليه العامل رأى من جيهل أنه مل يقر اجلاهل إال وهذا جائز عند العامل بإحرامه وإذا رأي اجلاه
فيقول اجلاهل قد رأيت فالنا العامل رأي من لبس ثوبا مصبوغا وصحبه فلم ينكر عليه ذلك مث تفارق 

لدرع املرأة الرجل فيكون هلا لبس اخلفني وال تقطعهما وتلبسهما وهي جتد نعلني من قبل أن هلا لبس ا
واخلمار والسراويل وليس اخلفان بأكثر من واحد من هذا وال أحب هلا أن تلبس نعلني وتفارق املرأة 

الرجل فيكون إحرامها يف وجهها وإحرام الرجل يف رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غري 
ترخى جلباهبا أو  ضرورة وال يكون ذلك للمرأة ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن

بعض مخارها أو غري ذلك من ثياهبا من فوق رأسها وجتافيه عن وجهها حىت تغطي وجهها متجافيا 
كالستر على وجهها وال يكون هلا أن تنتقب أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 

إىل كما جتلبب املرأة مث عباس قال تدىل عليها من جلباهبا وال تضرب به قلت وما ال تضرب به فأشار 
أشار إىل ما علي خدها من اجللباب فقال ال تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها 

 ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدوال وال تقلبه وال تضرب به وال تعطفه 
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املرأة احملرمة ثوهبا على وجهها  أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال لتدل  

وال تنتقب قال الشافعي وال ترفع الثوب من أسفل إىل فوق وال تغطى جبهتها وال شيئا من وجهها إال 
ماال يستمسك اخلمار إال عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما يثبت اخلمار ويستر الشعر ألن 

ويكون هلا االختمار وال يكون للرجل التعمم اخلمار لو وضع على قصاص الشعر فقط انكشف الشعر 
وال يكون له لبس اخلفني إال أن ال جيد نعلني فيلبسهم ويقطعهما أسفل من الكعبني وال يكون له لبس 

السراويل إال أن ال جيد إزارا فيلبسه وال يقطع منه شيئا ويكون ذلك هلا ويلبسان رقيق الوشى والعصب 
له باملدر ألن املدر ليس بطيب واملصبوغ بالسدر وكل صبغ عدا ودقيق القطن وغليظه واملصبوغ ك

الطيب وإذا أصاب الثوب طيب فبقى رحيه فيه مل يلبساه وكان كالصبغ ولو صبغ ثوب بزعفران أو 
ورس فذهب ريح الزعفران أو الورس من الثوب لطول لبس أو غريه وكان إذا أصاب واحدا منهما املاء 

لبسه احملرم وإن كان املاء إذا أصاهبما مل حيرك واحدا منهما فلو غسال كان حرك رحيه شيئا وإن قل مل ي
أحب إىل وأحسن وأحرى أن ال يبقى يف النفس منهما شيء وإن مل يغسال رجوت أن يسع لبسهما إذا 
كانا هكذا ألن الصباغ ليس بنجس وإمنا أردنا بالغسل ذهاب الريح فإن ذهب الريح بغري غسل رجوت 

كان أمره أن ال يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس حبال كان إن مسه مث ذهب  أن جيزي ولو
مل جيز لبسه بعد غسالت ولكنه إمنا أمر أن ال يلبسه إذا كان الزعفران والورس موجودا يف ذلك احلني 

لزعفران فيه واهلل أعلم وما قلت موجود من ذلك يف اخلرب واهلل أعلم قال وكذلك لو صبغ ثوب بعد ا
والورس بسدر أو سواد فكانا إذا مسهما املاء مل يظهر للزعفران أو الورس ريح كان له لبسهما ولو كان 

الزعفران والورس إذا مسهما املاء يظهر هلما شيء من ريح الزعفران أو الورس مل يلبسهما ولو مس 
عليه إزاره ألنه من صالح زعفران أو ورس بعض الثوب مل يكن للمحرم لبسه حىت يغسل ويعقد احملرم 

اإلزار واإلزار ما كان معقودا وال يأتزز ذيلني مث يعقد الذيلني من ورائه وال يعقد رداءه عليه ولكن يغرز 
طريف ردائه إن شاء يف إزاره أو يف سراويله إذا كان الرداء منشورا فإن لبس شيئا مما قلت ليس له لبسه 

ى وقليل لبسه له وكثريه سواء فإن قنع احملرم رأسه طرفة عني ذاكرا ذاكرا عاملا أنه ال جيوز له لبسه افتد



عاملا أو انتقبت املرأة أو لبست ما ليس هلا أن تلبسه فعليهما الفدية وال يعصب احملرم رأسه من علة وال 
 غريها فإن فعل افتدى وإن مل يكن ذلك 
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عطاء أنه قال يف احملرم يلوى الثوب على بطنه من لباسا أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن   
ضرورة أو من برد قال إذا لواه من ضرورة فال فدية أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن هشام بن 
حجري عن طاوس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب أخربنا سعيد ابن سامل 

ن عبداهلل بن عمر مل يكن عقد الثوب عليه إمنا غرز طرفيه على عن إمساعيل بن أمية أن نافعا أخربه أ
إزاره أخربنا سعيد بن سامل عن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه قال أخالف بني 
طريف ثو ي من ورائي مث أعقده وأنا حمرم فقال عبداهلل ال تعقد شيئا أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء 

رم أن يتوشح بالثوب مث يعقد طرفيه من ورائه إال من ضرورة فإن فعل من ضرورة مل يفتد أنه كره للمح
أخربنا سعيد عن ابن جريج أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال حمتزما حببل أبرق فقال انزع 

ال بأس احلبل مرتني أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء يف احملرم جيعل املكتل على رأسه فقال نعم 
بذلك وسألته عن العصابة يعصب هبا احملرم رأسه فقال ال العصابة تكفت شعرا كثريا قال الشافعي ال 

بأس أن يرتدي احملرم ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغري ذلك ما مل يلبسه لباسا وهو كالرداء 
أخربنا سعيد عن ابن جريج عن  وال بأس أن يغسل احملرم ثيابه وثياب غريه ويلبس غري ما أحرم فيه من

عطاء قال وليلبس احملرم من الثياب ما مل يهل فيه أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان ال يرى 
باملمشق للمحرم بأسا أن يلبسه وقال إمنا هو مدرة أخربنا سعيد بن سامل قال الربيع أظنه عن ابن جريج 

رم ساجا ما مل يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما عن عطاء أنه كان ال يرى بأسا أن يلبس احمل
يفتدى إذا تقمص عمدا قال الشافعي وهبذا نأخذ قال الشافعي أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن 

 عطاء أنه كان ال يرى بدرس العصفر والزعفران للمحرم بأسا ما مل جيد رحيه 
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 بأس به وأما الزعفران فإذا كان إذا مسه املاء ظهرت رائحته فال يلبسه قال الشافعي أما العصفر فال  
احملرم وإن لبسه افتدى أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال أخربين احلسن بن مسلم عن صفية بنت 

شيبة أهنا قالت كنا عند عائشة إذا جاءهتا امرأة من نساء بين عبد الدار يقال هلا متلك فقالت يا أم 
ؤمنني إن ابنيت فالنة حلفت أهنا ال تلبس حليها يف املوسم فقالت عائشة قويل هلا إن أم املؤمنني تقسم امل

عليك إال لبست حليك كله أخربنا سعيد عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبداهلل بن عبيدة وعبداهلل بن 
حترم وهي عفا قال الشافعي  دينار قاال من السنة أن متسح املرأة يديها عند اإلحرام بشيء من احلناء وال

وكذلك أحب هلا قال إن اختضبت احملرمة ولفت على يديها رأيت أن تفتدي وأما لو مسحت يديها 
باحلناء فإىن ال أرى عليها فدية وأكرهه ألنه ابتداء زينة أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن ناسا 

يب قال أكرهه ألنه زينة وإمنا هي أيام ختشع سألوه عن الكحل األمثد للمرأة احملرمة الذي ليس فيه ط
وعبادة قال الشافعي والكحل يف املرأة أشد منه يف الرجل فإن فعال فال أعلم على واحد منهما فدية 

ولكن إن كان فيه طيب فأيهما اكتحل به افتدى أخربنا سعيد عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن 
قطر يف عينيه الصرب إقطارا وأنه قال يكتحل احملرم بأي كحل نافع عن ابن عمر أنه إذا رمد وهو حمرم أ

  إذا رمد ما مل يكتحل بطيب ومن غري رمد ابن عمر القائل
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك

  :قوله تعاىل
  

ز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل والقول جبوا (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)    
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     



  
ىلكقوله اهلل تعا    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
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ملنطقة والسيف للمحرم باب لبس ا   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل يلبس احملرم املنطقة ولو جعل يف طرفها سيورا فعقد بعضها على    
باب الطيب لالحرام    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبداهلل  

م اجلمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إال النساء والطيب أخربنا قال قال عمر بن اخلطاب إذا رميت
سفيان عن عمرو بن دينار عن سامل قال قالت عائشة أنا طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

سامل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحق أن تتبع أخربنا مالك عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه 
ت أطيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف عن عائشة قالت كن

بالبيت أخربنا سفيان عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه قال مسعت عائشة وبسطت يديها تقول أنا 
طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي هاتني إلحرامه حني أحرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت 

فيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي هاتني أخربنا س
حلرمه حني أرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت أخربنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال مسعت أ ي 

ب يقول مسعت عائشة تقول طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حلرمه وحلله فقلت هلا بأي الطي



فقالت بأطيب الطيب وقال عثمان ما روى هشام هذا احلديث إال عين أخربنا سفيان بن عيينة عن عطاء 
بن السائب عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت رأيت وبيص الطيب يف مفارق رسول اهلل صلى اهلل 

ة أنه مسع القاسم عليه وسلم بعد ثالث أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عمر بن عبداهلل بن عرو
بن حممد وعروة خيربان عن عائشة أهنا قالت طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي يف حجة 

الوداع للحل واإلحرام أخربنا سفيان عن حممد بن عجالن أنه مسع عائشة بنت سعد تقول طيبت أىب 
 عند إحرامه بالسك والذريرة 
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ن حسن بن زيد عن أبيه أنه قال رأيت ابن عباس حمرما وأن على رأسه ملثل أخربنا سعيد بن سامل ع  
الرب من الغالية قال الشافعي وهبذا كله نأخذ فنقول ال بأس أن يتطيب الرجل قبل إحرامه بأطيب ما 

جيد من الطيب غالبة وجممر وغريمها إال ما هنى عنه الرجل من التزعفر وال بأس على املرأة يف التطيب مبا 
شاءت من الطيب قبل اإلحرام وكذلك ال بأس عليهما أن يفعال بعد ما يرميان مجرة العقبة وحيلق الرجل 

وتقصر املرأة قبل الطواف بالبيت واحلجة فيه ما وصفنا من تطيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 
وهو مباح له وبقاؤه  احلالني وكذلك ال بأس باجملمر وغريه من الطيب ألنه أحرم وابتدأ الطيب حالال

عليه ليس بابتداء منه له وكذلك إن كان الطيب دهنا أو غريه ولكنه إذا أحرم فمس من الطيب شيئا قل 
أو كثر بيده أو أمسه جسده وهو ذاكر حلرمته غري جاهل بأنه ال ينبغي له افتدى وكل ما مسى الناس 

إمنا يتخذ ليؤكل أو يشرب لدواء أو غريه  طيبا يف هذه احلال من األفاويه وغريها وكل ما كان مأكوال
وإن كان طيب الريح ويصلح يف الطيب فال بأس بأكله ومشه وذلك مثل املصطكا والزحنبيل والدار صيين 
وما أشبه هذا وكذلك كل معلوف أو حطب من نبات األرض مثل الشيح والقيصوم واألذخر وما أشبه 

 فدية عليه ألنه ليس بطيب وال دهن والرحيان عندي طيب هذا فإن مشه أو أكله أو دقه فلطخ به يده فال
وما طيب من األدهان بالرياحني فبقى طيبا كان طيبا وما ربب هبا عندي طيب إذا بقى طيبا مثل الزنبق 
واخلريي والكاذي والبان املنشوش وليس البنفسج بطيب إمنا يربب للمنفعة ال للطيب أخربنا سعيد عن 



ري عن جابر أنه سئل أيشم احملرم الرحيان والدهن والطيب فقال ال قال الشافعي وما ابن جريج عن أ ي الزب
مس احملرم من رطب الطيب بشيء من بدنه افتدى وإن مس بيده منه شيئا يابسا ال يبقى له أثر يف يده 

ألن  وال له ريح كرهته له ومل أر عليه الفدية وإمنا يفتدى من الشم خاصة مبا أثر من الطيب من الشم
غاية الطيب للتطيب وإن جلس إىل عطار فأطال أو مر به فوجد ريح الطيب أو وجد ريح الكعبة مطيبة 
أو جممرة مل يكن عليه فدية وإن مس خلوق الكعبة جافا كان كما وصفت ال فدية عليه فيه ألنه ال يؤثر 

ليه أو تلطخ به غري وال يبقى رحيه يف بدنه وكذلك الركن وإن مس اخللوق رطبا افتدى وإن اتضح ع
عامد له غسله وال فدية عليه وكذلك لو أصاب ثوبه ولو عقد طيبا فحمله يف خرقة أو غريها ورحيه 

 يظهر منها مل يكن عليه 
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فدية وكرهته له ألنه مل ميس الطيب نفسه ولو أكل طيبا أو استعط به أو احتقن به افتدى وإذا كان   
ان أصابته نار أو مل تصبه فأنظر فإن كان رحيه يوجد أو كان طعم الطيب يظهر فيه طعام قد خالطه زعفر

فأكله احملرم افتدى وإن كان ال يظهر فيه ريح وال يوجد له طعم وإن ظهر لونه فأكله احملرم مل يفتد ألنه 
فيه طعمه  قد يكثر الطيب يف املأكول وميس النار فيظهر فيه رحيه وطعمه ويقل وال متسه نار فال يظهر

وال لونه وإمنا الفدية وتركها من قبل الريح والطعم وليس للون معىن ألن اللون ليس بطيب وإن حشا 
احملرم يف جرح له طيبا افتدى واألدهان دهنان دهن طيب فذلك يفتدى صاحبه إذا دهن به من جسده 

ه قال ودهن ليس بطيب مثل شيئا قل أو كثر وذلك مثل البان املنشوش بالطيب والزنبق وماء الورد وغري
سليخة البان غري املنشوش والشربق والزيت والسمن والزبد فذلك إن دهن به أي جسده شاء غري رأسه 
وحليته أو أكله أو شربه فال فدية عليه فيه وإن دهن به رأسه أو حليته افتدى ألهنما يف موضع الدهن ومها 

ا ورجلهما بقى فيهما طيبا أو مل يبق فعلى يرجالن ويذهب شعثهما بالدهن فأي دهن أذهب شعثهم
املدهن به فدية ولو دهن رأسه بعسل أو لنب مل يفتد ألنه ال طيب وال دهن إمنا هو يقذر ال يرجل وال 

يهينء الرأس أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال يدهن احملرم قدميه إذا تشققت بالودك ما مل يكن 



ن عطاء أنه سأله عن احملرم يتشقق رأسه أيدهن الشقاق منه بسمن طيبا أخربنا سعيد عن ابن جريج ع
قال ال وال بودك غري السمن إال أن يفتدى فقلت له إنه ليس بطيب قال ولكنه يرجل رأسه قال فقلت له 
فإنه يدهن قدمه إذا تشققت بالودك ما مل يكن طيبا فقال إن القدم ليست كالشعر إن الشعر يرجل قال 

   ذلك مثل الرأسعطاء واللحية يف

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   ت من كالم سيبويه كما جواز الوجهني قد ثب :  
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
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احملرم وطيبه جاهال  باب لبس   

أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أ ي رباح عن  
صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه قال كنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باجلعرانة فأتاه رجل وعليه 

هلل إين أحرمت بالعمرة وهذه علي فقال رسول مقطعة يعين جبة وهو متضمخ باخللوق فقال يا رسول ا



اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما كنت تصنع يف حجك قال كنت أنزع هذه املقطعة وأغسل هذا اخللوق 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما كنت صانعا يف حجك فاصنعه يف عمرتك أخربنا سعيد بن سامل 

يف قميص أو جبة فلينزعها نزعا وال يشقها قال  عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول من أحرم
الشافعي والسنة كما قال عطاء ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر صاحب اجلبة أن ينزعها ومل 

يأمره بشقها أخربنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو أن رجال أهل من ميقاته وعليه جبة 
عليه أن يعود إىل ميقاته فيحدث إحراما قال ال حسبه اإلحرام األول قال مث سار أمياال مث ذكرها فنزعها أ

الشافعي وهذا كما قال عطاء إن شاء اهلل تعاىل وقد أهل من ميقاته واجلبة ال متنعه أن يكون مهال وهبذا 
 كله نأخذ قال الشافعي أحسب من هنى احملرم عن التطيب قبل اإلحرام واإلفاضة بلغه هذا عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم أنه أمر األعرا ي بغسل اخللوق عنه ونزع اجلبة وهو حمرم فذهب إىل أن النهي عن الطيب 
ألن اخللوق كان عنده طيبا وخفى عليهم ما روت عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أو علموه فرأوه 

األعرا ي بغسل اخللوق عنه خمتلفا فأخذوا بالنهي عن الطيب وإمنا أمر رسول اله صلى اهلل عليه وسلم 
واهلل أعلم ألنه هنى أن يتزعفر الرجل أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربين إمسعيل الذي يعرف 

بابن علية قال أخربين عبدالعزيز بن صهيب عن أنس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى أن يتزعفر الرجل 
وسلم يف صاحب اجلبة بغسل اخللوق حيتمل ما وصفت  فإن قال قائل إن حديث النيب صلى اهلل عليه

وحيتمل أن يكون إمنا أمره بغسله ألنه طيب وليس للمحرم أن يبقى عليه الطيب وإن كان قبل اإلحرام 
 قيل له إن شاء اهلل تعاىل فلو كان كما قلت كان منسوخا فإن قال وما نسخه قلنا حديث النيب صلى 
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سلم يف األعرا ي باجلعرانة واجلعرانة يف سنة مثان وحديث عائشة أهنا طيبت النيب صلى اهلل اهلل عليه و  
عليه وسلم حلله وحرمه يف حجة اإلسالم وهي سنة عشر فإن قال فقد هنى عنه عمر قلنا لعله هنى عنه 

هم أوىل أن على املعىن الذي وصفت إن شاء اهلل تعاىل فإن قال أفال ختاف غلط من روى عن عائشة قيل 
ال يغلطوا ممن روى عن ابن عمر عن عمرألنه إمنا روى هذا عن ابن عمر عن عمر رجل أو اثنان وروى 



هذا عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ستة أو سبعة والعدد الكثري أوىل أن ال يغلطوا من العدد 
روى عن عمر ما روى عن النيب  القليل وكل عندنا مل يغلط إن شاء اهلل تعاىل ولو جاز إذا خالف ما

صلى اهلل عليه وسلم يف الطيب أن خياف غلط من روى هذا احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم جاز 
أن خياف غلط من روى هذا عن عمر وإذا كان علمنا بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم تطيب وأن عمر 

ن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يترك حبال إال كره علما واحدا من جهة اخلرب فال جيوز ألحد أن يزعم أ
لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ال لقول غريه وقد خالف عمر سعد بن أ ي وقاص وعبداهلل بن عباس 

وغريمها وقد يترك من يكره الطيب لالحرام واإلحالل لقول عمر أقاويل لعمر لقول الواحد من أصحاب 
لعمر ال خيالفه فيها أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  النيب صلى اهلل عليه وسلم وأقاويل

فيخالف عمر لرأى نفسه فإذا كان يصنع هذا يف بعض قول عمر فكيف جاز أن يدع السنة اليت فرض 
اهلل تعاىل على اخللق اتباعها لقول من يفعل يف قوله مثل هذا لعمري لئن جاز له أن يأخذ به فيدع السنة 

ال سنة عليه فيه أضيق وأحرى أن ال خيرج من خالفه وهو يكثر خالفه فيما ال سنة فيه وملا خبالفه فما 
أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم السائل بأن ينزع اجلبة عنه ويغسل الصفرة ومل يأمره بالكفارة قلنا 

بت عليه أي مدة ما من لبس ما ليس له لبسه قبل اإلحرام جاهال مبا عليه يف لبسه أو ناسيا حلرمه مث يث
ثبت عليه بعد اإلحرام أو ابتدأ لبسه بعد اإلحرام جاهال مبا عليه يف لبسه أو ناسيا حلرمه أو خمطئا به 

وذلك أن يريد غريه فيلبسه نزع اجلبة والقميص نزعا ومل يشقه وال فدية عليه يف لبسه وكذلك الطيب 
ره بغسله ملا وصفنا من الصفرة وإن كان للطيب فهو قياسا عليه إن كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا أم

أكثر أو مثله والصفرة جامعة ألهنا طيب وصفرة فإن قال قائل كيف قلت هذا يف الناس واجلاهل يف 
اللبس والطيب ومل تقله فيمن جز شعره أو قتل صيدا قيل له إن شاء اهلل تعاىل قلته خربا وقياسا وأن حاله 

حاله يف جز الشعر وقتل الصيد فإن قال فما فرق بني يف اللبس والطيب خمالفة   
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الطيب واللبس وقتل الصيد وجز الشعر وهو جاهل يف ذلك كله قيل له الطيب واللبس شيء إذا أزاله   
عنه زال فكان إذا أزاله كحاله قبل أن يلبس ويتطيب مل يتلف شيئا حرم عليه أن يتلفه ومل يزل شيئا 

إزالته إمن أزال ما أمر بإزالته مما ليس له أن يثبت عليه وقاتل الصيد أتلف ما حرم عليه يف وقته حرم عليه 
ذلك إتالفه وجاز الشعر والظفر أزال بقطعه ما هو ممنوع من إزالته يف ذلك الوقت واإلزالة ملا ليس له 

ل اهلل يف إتالف النفس إزالته إتالف ويف اإلتالف ملا هنى عن إتالفه عوض خطأ كان أو عمدا ملا جع
خطأ من الدية وليس ذلك غري يف اإلتالف كهو يف اإلتالف ولكنه إذا فعله عاملا بأنه ال جيوز له وذاكرا 
إلحرامه وغري خمطيء فعليه الفدية يف قليل اللبس والطيب وكثريه على ما وصفت يف الباب قبل هذا ولو 

قد أمكنه إزالته عنه بنزع ثوب أو غسل طيب افتدى فعله ناسيا أو جاهال مث علمه فتركه عليه ساعة و
ألنه أثبت الثوب والطيب عليه بعد ذهاب العذر وإن مل ميكنه نزع الثوب لعلة مرض أو عطب يف بدنه 
وانتظر من ينزعه فلم يقدر عليه فهذا عذر ومىت أمكنه نزعه نزعه وإال افتدى إذا تركه بعد اإلمكان وال 

ان ولو مل ميكنه غسل الطيب وكان يف جسده رأيت أن ميسحه خبرقة فإن مل يفتدى إذا نزعه بعد اإلمك
جيد خرقة فبتراب إن أذهبه فإن مل يذهبه فبشجر أو حشيش فإن مل يقدر عليه أو قدر فلم يذهبه فهذا 

عذر ومىت أمكنه املاء غسله ولو وجد ماء قليال إن غسله به مل يكفه لوضوئه غسله به وتيمم ألنه مأمور 
ه وال رخصة له يف تركه إذا قدر على غسله وهذا مرخص له يف التيمم إذا مل جيد ماء ولو غسل بغسل

الطيب غريه كان أحب إىل وإن غسله هو بيده مل يفتد من قبل أن عليه غسله وإن ماسه فإمنا ماسه 
تطيع ولو ليذهبه عنه مل مياسه ليتطيب به وال يثبته وهكذا ما وجب عليه اخلروج منه خرج منه كما يس

دخل دار رجل بغري إذن مل يكن جائزا له وكان عليه اخلروج منها ومل أزعم أنه خيرج باخلروج منها وإن 
كان ميشى فيما مل يؤذن له فيه ألن مشيه للخروج من الذنب ال للزيادة فيه فهكذا هذا الباب كله 

ومات فمن فرض فيهن احلج فال وقياسه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل احلج أشهر معل
رفث إىل قوله يف احلج أخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج عن أ ي الزبري أنه مسع جابر 

بن عبداهلل يسأل عن الرجل يهل باحلج قبل أشهر احلج فقال ال أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال 
عت عبداهلل بن عمر يسمى أخربنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لنافع أمس  
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شهور احلج فقال نعم كان يسمى شواال وذا القعدة وذا احلجة قلت لنافع فإن أهل إنسان باحلج قبلهن   
قال مل أمسع منه يف ذلك شيئا أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج 

لقعدة وذو احلجة أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال لعطاء قال قال طاوس هي شوال وذو ا
أرأيت لو أن رجال جاء مهال باحلج يف شهر رمضان كيف كنت قائال له قال أقول له اجعلها عمرة 

أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخربنا عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال ال ينبغي ألحد أن 
شهر احلج من أجل قول اهلل عز وجل احلج أشهر معلومات وال ينبغي ألحد أن يلىب حيرم باحلج إال يف أ

حبج مث يقيم أخربنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهلل فيما حكينا من األحاديث عن النيب صلى اهلل عليه 
أو نافلة أو  وسلم دليل على أن نية املليب كافية له من أن يظهر ما حيرم به كما تكون نية املصلى مكتوبة

نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها بأي إحرام نوى ونية الصائم كذلك وكذلك لو حج أو اعتمر 
عن غريه كفته نيته من أن يسمى أن حجه هذا عن غريه قال الشافعي أخربنا إبراهيم بن حممد عن سعيد 

يه وسلم يف تلبيته حجا قط وال بن عبدالرمحن أن جابر بن عبداهلل قال ما مسى رسول اهلل صلى اهلل عل
عمرة قال الشافعي ولو مسى احملرم ذلك مل أكرهه إال أنه لو كان سنة مساه رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أو من بعده ولو لىب احملرم فقال لبيك حبجة وعمرة وهو يريد حجة كان مفردا ولو أراد عمرة 

ولو مسى عمرة وهو يريد قرانا كان قرانا إمنا كان معتمرا ولو مسى عمرة وهو يريد حجا كان حجا 
يصري أمره إىل النية إذا أظهر التلبية معها وال يلزمه إذا مل يكن له نية أن يكون عليه أكثر من لفظه وذلك 

أن هذا عمل هلل خالصا ال شيء ألحد من اآلدميني غريه فيه فيؤخذ فيه مبا ظهر من قوله دون نيته ولو 
وال عمرة مل يكن حاجا وال معتمرا كما لو كرب ال يريد صالة مل يكن داخال يف  لىب رجل ال يريد حجا

الصالة ولو أكل سحرا ال يريد صوما مل يكن داخال يف الصوم وكذلك لو مل يأكل يوما كامال وال 
ينوى صوما مل يكن صائما وروى أن عبداهلل بن مسعود لقى ركبا بالساحل حمرمني فلبوا فلىب ابن 

داخل إىل الكوفة والتلبية ذكر من ذكر اهلل عز  مسعود وهو  
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وجل ال يضيق على أحد أن يقول وال يوجب على أحد أن يدخل يف إحرام إذا مل ينوه     

باب كيف التلبية    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
بيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال نافع كان ل

عبداهلل بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك والرغباء إليك والعمل قال الشافعي 
اهلل عليه وسلم أخربنا بعض أهل العلم عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبداهلل أن رسول صلى 

أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
وذكر املاجشون عن عبداهلل بن الفضل عن األعرج عن أ ي هريرة رضي اهلل عنه قال كان من تلبية 

ى جابر وابن عمر كانت أكثر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لبيك إله احلق لبيك قال الشافعي كما رو
تلبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي اليت أحب أن تكون تلبية احملرم ال يقصر عنها وال جياوزها إال 
أن يدخل ما روى أبو هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه مثلها يف املعىن ألهنا تلبية والتلبية إجابة 

ال وآخرا أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال أخربين محيد فأبان أنه أجاب إله احلق بلبيك أو
األعرج عن جماهد أنه قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يظهر التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك ال 

شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال حىت إذا كان ذات يوم والناس 
ا هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش اآلخرة قال ابن جريج وحسبت أن يصرفون عنه كأنه أعجبه م

ذلك يوم عرفة قال الشافعي وهذه تلبية كتلبيته اليت رويت عنه وأخرب أن العيش عيش اآلخرة ال عيش 
الدنيا وال ما فيها وال يضيق على أحد يف مثل ما قال ابن عمر وال غريه من تعظيم اهلل تعاىل ودعائه مع 

تلبية غري أن االختيار عندي أن يفرد ما روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من التلبية وال يصل هبا شيئا ال
إال ما ذكر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ويعظم اهلل تعاىل ويدعوه بعد قطع التلبية أخربنا سعيد عن 

ع سعد بعض بين أخيه وهو يليب القاسم بن معن عن حممد بن عجالن عن عبداهلل بن أ ي سلمة أنه قال مس
 ياذا املعارج فقال سعد املعارج إنه لذو املعارج وما هكذا كنا 
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باب رفع الصوت بالتلبية    
قال الشافعي أخربنا مالك بن أنس عن عبداهلل بن أ ي بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبدامللك ابن  

ن هشام عن خالد بن السائب األنصاري عن أبيه أن رسول اهلل صلى أ ي بكر بن عبدالرمحن بن احلرث ب
اهلل عليه وسلم قال أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحا ي أو من معي أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية أو 

باإلهالل يريد أحدمها قال الشافعي ومبا أمر به جربيل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نأمر الرجال 
داللة على أن أصحابه هم الرجال دون النساء فأمرهم أن يرفعوا جهدهم ما مل يبلغ ذلك  احملرمني وفيه

أن يقطع أصواهتم فكانا نكره قطع أصواهتم وإذا كان احلديث يدل على أن املأمورين برفع األصوات 
ا فال ترفع بالتلبية الرجال فكان النساء مأمورات بالستر فأن ال يسمع صوت املرأة أحد أوىل هبا وأستر هل

 املرأة صوهتا بالتلبية وتسمع نفسها 
باب أين يستحب لزوم التلبية    
قال الشافعي أخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج قال أخربين عبدالرمحن بن عبداهلل بن  

عند عبدالرمحن عبد سابط قال كان سلفنا ال يدعون التلبية عند أربع عند اضطمام الرفاق حىت تنضم و
إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون األودية وعند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه وعند 

الصالة إذا فرغوا منها قال الشافعي وما روى ابن سابط عن السلف هو موافق ما روى عن رسول اهلل 
وإذا كانت التلبية صلى اهلل عليه وسلم من أن جربيل عليه السالم أمره بأن يأمرهم برفع الصوت بالتلبية 

برا أمر امللبون برفع الصوت به فأوىل املواضع أن يرفع الصوت به جمتمع الناس حيث كانوا من مساجد 
اجلماعات واألسواق واضطمام الرفاق وأين كان اجتماعهم ملا جيمع من ذلك من طاعتهم برفع الصوت 

إال شهد له به وإن يف ذلك تنبيها  وأن معىن رفع الصوت به كمعىن رفعه باألذان الذي ال يسمعه شيء
  للسامع له حيدث له الرغبة يف العمل هلل بنفسه ولسانه أو بعضها ويؤجر له املنبه له إليه



 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
  على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل  
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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باب اخلالف يف رفع الصوت بالتلبية يف املساجد    
ساجد اجلماعات إال يف مسجد مكة ومىن قال الشافعي فإن قال قائل ال يرفع امللىب صوته بالتلبية يف م 

فهذا قول خيالف احلديث مث ال يكون له معىن جيوز أن يذهب إليه أحد إذ حكى عن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم أن جربيل أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية فمىت كانت التلبية من الرجل 

حد أن يقول يرفعها يف حال دون حال جاز عليه أن يقول يرفعها فينبغي له أن يرفع صوته هبا ولو جاز أل
حيث زعمت أنه خيفضها وخيفضها حيث زعمت أنه يرفعها وهذا ال جيوز عندنا ألحد ويف حديث ابن 

سابط عن السلف أهنم كانوا ال يدعون التلبية عند اضطمام الرفاق دليل على أهنم واظبوا عليها عند 
ا اجتماع الناس على الطريق كانت املساجد أوىل أن جيهروا بذلك فيها أو يف اجتماع الناس وإذا حترو

مثل معناها أرأيت األذان أيترك رفع الصوت به يف مسجد اجلماعات فإن قيل ال ألنه قد أمر برفع 
الصوت قيل وكذلك التلبية به أرأيت لو مل يعلم أحد من هؤالء شيئا أكانت التلبية تعدو أن يرفع 

مع اجلماعات فكل مجاعة يف ذلك سواء أو ينهى عنها يف اجلماعات ألن ذلك يشغل املصلى  الصوت هبا
عن صالته فهي يف املسجد احلرام ومسجد مىن أوىل أن ال يرفع عليهم الصوت أو مثل غريهم وإن كان 



سجد ذلك كراهية رفع الصوت يف املساجد أدبا وإعظاما هلا فأوىل املساجد أن يعظم املسجد احلرام وم
  مىن ألنه يف احلرم

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة
 وجزء منها 

  
فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

أبو حيان أنه يقال ونقل    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

ذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحل    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي   ط اهلاء يف سقو :  مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)
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باب التلبية يف كل حال    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن حممد بن أ ي محيد عن حممد أخربنا  

عا قال الشافعي سعيد بن سامل عن عبداهلل بن عمر عن نافع ابن أنه كان يليب راكبا ونازال ومضطج
وبلغين عن حممد بن احلنفية أنه سئل أيليب احملرم وهو جنب فقال نعم قال الشافعي والتلبية ذكر من ذكر 
اهلل عز وجل فيليب املرء طاهرا وجنبا وغري متوضيء واملرأة حائضا وجنبا وطاهرا ويف كل حال وقد قال 

يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت والتلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعائشة وعركت افعلي ما 
 مما يفعل احلاج 

باب ما يستحب من القول يف أثر التلبية    
قال الشافعي أستحب إذا سلم املصلى أن يلىب ثالثا وأستحب إذا فرغ من التلبية أن يتبعها الصالة على  

ذ من النار اتباعا ومعقوال أن املليب النيب صلى اهلل عليه وسلم ويسأل اهلل جل ثناؤه رضاه واجلنة والتعو
وافد اهلل تعاىل وأن منطقه بالتلبية منطقه بإجابة داعي اهلل وأن متام الدعاء ورجاء إجابته الصالة على النيب 
صلى اهلل عليه وسلم وأن يسأل اهلل تعاىل يف إثر كمال ذلك بالصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلنة 

ن ذلك أعظم ما يسأل ويسأل بعدها ما أحب أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال ويتعوذ من النار فإ
أخربنا إبراهيم بن حممد عن صاحل بن حممد بن زائدة عن عمارة بن خزمية بن ثابت عن أبيه عن النيب 

من النار صلى اهلل عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل اهلل تعاىل رضوانه واجلنة واستعفاه برمحته 
أخربنا إبراهيم بن حممد أن القاسم بن حممد كان يأمر إذا فرغ من التلبية أن يصلى على حممد النيب صلى 

  اهلل عليه وسلم
 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض  (ستة)ثبوت اهلاء يف

 الطرق املتقدمة 
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   : ( تة من شوالس  مع سقوط األيام وهو غريب  (
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  



ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
  

ن بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط م    
  

احلديث   .  
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باب االستثناء يف احلج    
قال الشافعي أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بضباعة  

حملي حيث حبستين بنت الزبري فقال أما تريدين احلج فقالت إين شاكية فقال هلا حجي واشترطي أن 
أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت يل عائشة هل تستثين إذا حججت فقلت هلا ماذا 

أقول فقالت قل اللهم احلج أردت وله عمدت فإن يسرت فهو احلج وإن حبستين حبابس فهي عمرة قال 
ء مل أعده إىل غريه ألنه ال حيل الشافعي ولو ثبت حديث عروة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف االستثنا

عندي خالف ما ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانت احلجة فيه أن يكون املستثين خمالفا 
غري املستثين من حمصر بعدو أو مرض أو ذهاب مال أو خطأ عدد أو توان وكان إذا اشترط فحبس بعدو 

ع الذي حبس فيه بال هدى وال كفارة غريه أو مرض أو ذهاب مال أو ضعف عن البلوغ حل يف املوض
وانصرف إىل بالده وال قضاء عليه إال أن يكون مل حيج حجة اإلسالم فيحجها وكانت احلجة فيه أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يأمر بشرط إال أن يكون على ما يأمر به وكان حديث عروة عن 

وجه أمرها بالشرط إن حبس عن احلج فهي عمرة أن عائشة يوافقه يف معىن أهنا أمرت بالشرط وكان 
يقول إن حبسين حابس عن احلج ووجدت سبيال إىل الوصول إىل البيت فهي عمرة وكان موجودا يف 

قوهلا أنه ال قضاء وال كفارة عليه واهلل أعلم ومن مل يثبت حديث عروة النقطاعه عن النيب صلى اهلل عليه 



شة ألهنا تقول إن كان حج وإال فهي عمرة وقال أستدل باهنا مل وسلم احتمل أن حيتج يف حديث عائ
تره حيل إال بالوصول إىل البيت ولو كانت إذا ابتدأت أن تأمره بشرط رأت له أن حيل بغري وصول إىل 

البيت أمرته به وذهب إىل أن االشتراط وغريه سواء وذهب إىل أن على احلاج القضاء إذا حل بعمل 
ر بن اخلطاب والظاهر أنه حيتمل فيمن قال هذا أن يدخل عليه خالف عائشة إذ عمرة كما روى عن عم

أمره بالقضاء واجلمع بني من اشترط ومل يشترط فال يكون للشرط معىن وهذا مما أستخري اهلل تعاىل فيه 
ولو جرد أحد خالف عائشة ذهب إىل قول عمر فيمن فاته احلج يطوف ويسعى وحيلق أو يقصر 

حابنا يذهب إىل إبطال الشرط وليس يذهب يف إبطاله إىل شيء عال أحفظه ويهدي وبعض أص  
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أخربنا مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن االستثناء يف احلج فأنكره ومن أبطل االستثناء فعمل رجل به   
صاب فحل من حج أو عمرة فأصاب النساء والطيب والصيد جعله مفسدا وجعل عليه الكفارة فيما أ

 وأن يعود حراما حىت يطوف بالبيت مث يقضي حجا إن كان أحرم حبج أو عمرة إن كان أحرم بعمرة 
باب اإلحصار بالعدو    
قال الشافعي رمحه اهلل قال اهلل عز وجل وأمتوا احلج والعمرة هلل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى وال  

افعي فلم أمسع ممن حفظت عنه من أهل العلم حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدى حمله اآلية قال الش
بالتفسري خمالفا يف أن هذه اآلية نزلت باحلديبية حني أحصر النيب صلى اهلل عليه وسلم فحال املشركون 

بينه وبني البيت وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حنر باحلديبية وحلق ورجع حالال ومل يصل إىل 
عفان وحده وسنذكر قصته وظاهر اآلية أن أمر اهلل عز وجل إياهم أن البيت وال أصحابه إال عثمان بن 

ال حيلقوا حىت يبلغ اهلدى حمله وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية مساها وقال عز وجل فإذا أمنتم 
فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي اآلية وما بعدها يشبه واهلل أعلم أن ال يكون على 

عدو قضاء ألن اهلل تعاىل مل يذكر عليه قضاء وذكر فرائض يف اإلحرام بعد ذكر أمره قال والذي احملصر ب
أعقل يف أخبار أهل املغازي شبيه مبا ذكرت من ظاهر اآلية وذلك أنا قد علمنا يف متواطيء أحاديثهم أن 



 اعتمر رسول اهلل قد كان مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام احلديبية رجال يعرفون بأمسائهم مث
صلى اهلل عليه وسلم عمرة القضية وختلف بعضهم باحلديبية من غري ضرورة يف نفس وال مال علمته ولو 

لزمهم القضاء ألمرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلل تعاىل أن ال يتخلفوا عنه وما ختلفوا 
أهل املغازي وما وصفت من ختلف بعض من  عن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف تواطؤ أخبار

أحصر باحلديبية واحلديبية موضع من األرض منه ما هو يف احلل ومنه ما هو يف احلرم فإمنا حنر اهلدى 
عندنا يف احلل وفيه مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي بويع فيه حتت الشجرة فأنزل اهلل عز 

ايعونك حتت الشجرة فبهذا كله نقول فنقول من أحصر بعدو حل وجل لقد رضى اهلل عن املؤمنني إذ يب
حيث حيبس يف حل كان أو حرم وحنر أو ذبح هديا وأقل ما يذبح شاة فإن اشترك سبعة يف بدنة أو بقرة 

 أجزأهتم أخرجوا معا مثنها أو أحدهم ووهب هلم حصصهم منها قبل ذحبها فذحبوها فأما إن 
   
 

 659 :صفحة 
 

ب هلم حصصهم منها فهي له وال جتزيهم وال قضاء على احملصر بعدو إذا خرج من إحرامه ذحبها مث وه  
واحلصر قائم عليه فإن خرج من إحرامه والعدو حباله مث زال العدو قبل أن ينصرف فكانوا على رجاء من 

لوا به ومل الوصول إىل البيت بإذن العدو هلم أو زواهلم عن البيت أحببت أن ال يعجلوا باإلحالل ولو عج
ينتظروا جاز هلم إن شاء اهلل تعاىل ولو أقام احملصر متأنيا ألي وجه ما كان أو متوانيا يف اإلحالل فاحتاج 
إىل شيء مما عليه فيه الفدية ففعله افتدى ألن فدية األذى نزلت يف كعب بن عجرة وهو حمصر فإن قال 

له قيل واهلل أعلم أما السنة فتدل على أن حمله يف قائل ما قول اهلل عز وجل يف احلديبية حىت يبلغ اهلدى حم
هذا املوضع حنره ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حنر يف احلل فإن قال فقد قال اهلل عز وجل يف 

البدن مث حملها إىل البيت العتيق قيل ذلك إذا قدر على أن ينحرها عند البيت العتيق فهو حملها فإن قال 
دى احملصر قيل نعم عطاء بن أ ي رباح كان يزعم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فهل خالفك أحد يف ه

حنر يف احلرم فإن قال فبأى شيء رددت ذلك وخرب عطاء وإن كان منقطعا شبيه خبربك عن أهل املغازي 
قلت عطاء وغريه يذهبون إىل أن حمل اهلدى وغريه ممن خالفنا يقول ال حيل احملصر بعدو وال مرض حىت 



لغ اهلدى احلرم فينحر فيه ملا وصفت من ذكرهم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل ينحر إال يف احلرم فإن يب
قال فهل من شيء يبني ما قلت قلت نعم إذا زعموا وزعمنا أن احلرم منتهى اهلدى بكل حال وإن حنر 

غ احلرم فإن قال وأين ذلك فيه فقد أجزأ عنه والقرآن يدل على أن هدى النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يبل
قلت قال اهلل عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدى معكوفا أن يبلغ حمله فإن 

قال قائل فإن اهلل عز وجل يقول حىت يبلغ اهلدى حمله قلت اهلل أعلم مبحله ههنا يشبه أن يكون إذا 
احلرم وهو كالم عر ي واسع وخالفنا أحصر حنره حيث أحصر كما وصفت وحمله يف غري اإلحصار 

بعض الناس فقال احملصر بالعدو واملرض سواء وعليهما القضاء وهلما اخلروج من اإلحرام وقال عمرة 
النيب صلى اهلل عليه وسلم اليت اعتمر بعد حصره قضاء عمرته اليت أحصر هبا أال ترى أهنا تسمى عمرة 

القول إن لسان العرب واسع فهي تقول اقتضيت ما  القضية وعمرة القصاص فقيل لبعض من قال هذا
صنع  ي واقتصصت ما صنع  ي فبلغت ما منعت مما جيب يل وما ال جيب علي أن أبلغه وإن وجب يل 
قال الشافعي والذي نذهب إليه من هذا أهنا إمنا مسيت عمرة القصاص وعمرة القضية أن اهلل عز وجل 

عليهم كما منعوه ال على أن ذلك وجب اقتص لرسوله صلى اهلل عليه وسلم فدخل   
   
 

 660 :صفحة 
 

عليه قال أفتذكر يف ذلك شيئا فقلت نعم أخربنا سفيان عن جماهد قال الشافعي فقال فهذا قول رجل   
ال يلزمين قوله قلت ما زعمنا أن قوله يلزمك لوال داللة القرآن وأخبار أهل املغازي وما تدل عليه السنة 

ذكرت من السنة ومل تستند فيه حديثا بينا فقلت وال أنت أسندت فيه حديثا يف عمرة فقال قد مسعت ما 
النيب صلى اهلل عليه وسلم يقال هلا عمرة القضية وإمنا عندك فيها أخبارهم فكان يل دفع ما علمت ومل 

لعلم تقم فيه حديثا مسندا مما يثبت على االنفراد ومل يكن إذا كان معروفا متواطئا عند بعض أهل ا
باملغازي فإن مل يكن يل دفعك عنه هبذا مل يكن لك دفعي عن أنه ختلف بعض من شهر احلديبية من 

أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم عن عمرة القضية فقال ما يقنعين هذا اجلواب فادللين على الداللة من 
من اعتدى عليكم فاعتدوا القرآن قلت قال اهلل عز وجل الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص ف



عليه مبثل ما اعتدى عليكم قال فمن حجيت أن اهلل عز وجل قال قصاص والقصاص إمنا يكون بواجب 
قال الشافعي فقلت له إن القصاص وإن كان جيب ملن له القصاص فليس القصاص واجبا عليه أن يقتص 

لى من جرح أن يقتص ممن قال وما دل على ذلك قلت قال اهلل عز وجل واجلروح قصاص أفواجب ع
جرحه أو مباح له أن يقتص وخري له أن يعفو قال له أن يعفو ومباح له أن يقتص وقلت له قال اهلل عز 

وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم فلو أن معتديا مشركا اعتدى علينا كان لنا 
لينا أن نفعل قال ذلك على ما وصفت فقلت فهذا أن نعتدى عليه مبثل ما اعتدى علينا ومل يكن واجبا ع

يدلك على ما وصفت وما قال جماهد من أن اهلل عز وجل أقصه منهم فدخل عليهم يف مثل الشهر الذي 
ردوه فيه وليست فيه داللة على أن دخوله كان واجبا عليه من جهة قضاء النسك واهلل أعلم وإمنا يدرك 

رب يدل مثل ما وصفنا من أنه ليس بواجب قال الشافعي ومن أحصر الواجب فيه وغري الواجب خربا واخل
يف موضع كان له أن يرجع عن موضعه الذي أحصر فيه وحيل فإذا أمن بعد انصرافه كان له أن يتم على 
االنصراف قريبا كان أو بعيدا إال أين إذا أمرته باخلروج من إحرامه عاد كمن مل حيرم قط غري أين أحب 

يبا أو بعيدا أن يرجع حىت يصل إىل ما صد عنه من البيت واختياري له يف ذلك بالقرب له إذا كان قر
بأنه وإن كان الرجوع له مباحا فترك الرجوع كان فيه وحشة أكثر هبذا املعىن وإن كان الراجع من بعد 

ه أعظم أجرا ولو أحبت له أن يذبح وحيلق وحيل وينصرف فذبح ومل حيلق حىت يزول العدو مل يكن ل
 احلالق وكان عليه اإلمتام ألنه مل 
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حيل حىت صار غري حمصور وهو مأجور يف الذبح إن شاء اهلل تعاىل وهذا قول من يقول ال يكمل   
إحالل احملرم إال باحلالق ومن قال يكمل إحالله قبل احلالق واحلالق أول اإلحالل قال إذا ذبح فقد حل 

ضي على وجهه ولو أحصر ومعه هدى قد ساقه متطوعا به أو واجبا عليه قبل وليس عليه إذا ذبح أن مي
اإلحصار فله ذحبه يف مكانه كما ذبح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هديه باحلديبية وقد أوجبه قبل أن 
حيصر وإذا كان عليه أن حيل بالبيت فمنعه فحل دونه بالعذر كان كذلك اهلدى أوىل أن يكون له حنره 



حبس وعليه اهلدى إلحصاره سوى ما قال الشافعي ولو وجب عليه هدى يف فوره ذلك فلم يكن حيث 
معه كان له أن يشتريه ويذحبه مكانه ولو كان وجب عليه قبل ذلك كان ذلك له ولو أخر هديه ليبعث 

ما به إذا ذهب احلصر كان أحب إىل ألنه شيء مل جيب عليه يف فوره وتأخريه بعد فوره كتأخريه بعد 
وجب عليه قال ولو أحصر وال هدى معه اشترى مكانه هديا وذحبه وحل ولو وهب له أو ملكه بأي 

وجه ما كان فذحبه أجزأ عنه فإن كان موسرا ألن يشتري هديا ومل جيد هديا مكانه أو معسرا هبدى وقد 
يه فإذا مل يقدر على أحصر ففيها قوالن أحدمها ال حيل إال هبدى واآلخر أنه مأمور بأن يأيت مبا يقدر عل

شيء خرج مما عليه وكان عليه أن يأتى به إذا قدر عليه ومن قال هذا قال حيل مكانه ويذبح إذا قدر فإن 
قدر على أن يكون الذبح مبكة مل جيز أن يذبح إال هبا وإن مل يقدر ذبح حيث يقدر قال ويقال ال جيزئه 

ام فإن مل جيد الطعام كان كمن مل جيد اهلدى وإن مل إال هدى ويقال جيزئه إذا مل جيد هديا إطعام أو صي
يقدر على الصيام كان كمن مل جيد هديا وال طعاما وإذا قدر أدى أي هذا كان عليه وإن أحصر عبد قد 
أذن له سيده يف احلج والعبد ال مال له وعليه الصوم تقوم له الشاة دراهم مث الدراهم طعاما مث يصوم عن 

 إحالله قبل الصوم واحد من قولني أحدمها أن حيل قبل الصوم واآلخر ال حيل كل مد يوما والقول يف
حىت يصوم واألول أشبهما بالقياس ألنه إذا أمر باخلروج من اإلحرام والرجوع للخوف أشبه أن ال يؤمر 

باملقام على اخلوف للصوم والصوم جيزيه يف كل موضع وإذا أحصر رجل أو امرأة أو عدد كثري بعدو 
ني كالعدو الذي أحصر هبم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسلم عام احلديبية وأصحابه فكانت مشرك

هبم قوة على قتاهلم أو مل تكن كان هلم االنصراف ألن هلم ترك القتال إال يف النفري أو أن يبدءوا بالقتال 
قتاهلم اخترت  وإن كان النظر للمسلمني الرجوع عنهم اخترت ذلك هلم وإن كان النظر للمسلمني

 قتاهلم ولبس السالح والفدية وإذا أحصروا بغري مشركني اخترت االنصراف عنهم بكل حال بعد 
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اإلحالل من اإلحصار فإن قال قائل فكيف زعمت أن اإلحصار باملسلمني إحصار حيل به احملرم إذا   
ل له إن شاء اهلل تعاىل ذكر اهلل اإلحصار كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا أحصر مبشركني قي



بالعدو مطلقا مل خيصص فيه إحصارا بكافر دون مسلم وكان املعىن الذي يف الشرك احلاصر الذي أحل 
به احملصر اخلروج من اإلحرام خوفا أن ينال العدو من احملرم ما ينال عدوه فكان معقوال يف نص السنة 

ذر بأن خيرج من إحرامه به أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن من كان هبذه احلال كان للمحرم ع
أنه خرج إىل مكة يف الفتنة معمترا فقال إن صددت عن البيتب صنعنا كما صنعنا مع رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم قال الشافعي يعىن أحللنا كما أحللنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام احلديبية 
يف مثل املعىن الذي وصفت ألنه إمنا كان مبكة ابن الزبري وأهل الشام فرأى أهنم إن  وقول ابن عمر هذا

منعوه أو خافهم إن مل مينعوه أن ينال يف غمار الناس فهو يف حال من أحصر فكان له أن حيل وإن أحصر 
ا كغري مبشركني أوغريهم فأعطوهم األمان على أن يأذنوا هلم يف أن حيلوا مل يكن هلم الرجوع وكانو

حمصرين إال أن يكونوا ممن ال يوثق بأمانه ويعرف غدرهم فيكون هلم االنصراف إذا كانوا هكذا بعد 
اإلحالل ولو كانوا ممن يوثق بأمانه بعد فأعطوه أن يدخل فيحل على جعل قليل أو كثري مل أر أن 

كره أن ينال مشرك من يعطوهم شيئا ألن هلم عذرا يف اإلحصار حيل هلم به اخلروج من اإلحرام وإين أ
مسلم أخذ شيء ألن املشركني املأخوذ منهم الصغار ولو فعلوا ما حرم ذلك عليهم وإن كرهته هلم كما 

ال حيرم عليهم ما وهبوا املشركني من أمواهلم ومباح للمحصر قتال من منعه من البيت من املشركني 
قد فعل األمرين فقاتلهم وانصرف عنهم  ومباح له األنصراف عنهم ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ولو قاتلهم احملصر فقتل وجرح وأصاب دواب أنسية فقتلها مل يكن عليه يف ذلك غرم ولو قاتلهم 
فأصاب هلم صيدا ميلكونه جزاه مبثله ومل يضمن هلم شيئا ولو كان الصيد ملن هو بني ظهرانيهم من 

نه للمسلمني ألن مكة ليست بدار حرب فيباح ما فيها املسلمني ممن ال يقاتلهم فأصابه جزاه مبثله وضم
ولو كان الوحش لغري مالك جزاه احملرم مبثله إن شاء مكانه ألن اهلل جعل فدية الرأس يف مكانه وأمر 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبا كعبا وجعل اهلدى يف مكانه وحنر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما 
 مكانه فيكون حال اإلحصار غري حال الوصول ولو كرهت أن يوصله إىل ساق من اهلدى تطوعا يف

البيت مل أكره ذلك إال ألن حيدث عليه حدث فال يقضي عنه ولو أحصر قوم بعدو فأرادوا اإلحالل مث 
 قاتلوهم مل أر 
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يه فكان احملرم يؤمل بذلك بأسا ولو أحصر قوم بعدو غري مقيمني مبكة أو يف املوضع الذي أحصروا ف  
انصرافهم ويأمنهم يف مكانه مل أر أن ينصرف أياما ثالثا ولو زاد كان أحب إىل ولو انصرف بعد إحالله 
ومل يتم ثالثا جاز له ذلك ألن معىن انصراف العدو مغيب وقدير يريدون االنصراف مث ال ينصرفون وال 

ليه وسلم باحلديبية مراسلة املشركني ومهادنتهم ولو يريدونه مث ينصرفون وامنا كان مقام النيب صلى اهلل ع
أحصر قوم بعدو دون مكة وكان للحاج طريق على غري العدو رأيت أن يسلكوا تلك الطريق إن كانوا 

يأمنون هبا ومل يكن هلم رخصة يف اإلحالل وهم يأمنون فيها أن يصلوا إىل البيت ويقدروا فإن كانت 
ال برا مل يلزمهم ركوب البحر ألنه خموف تلف ولو فعلوا كان أحب إىل طريقهم اليت يأمنون فيها حبرا 

وإن كان طريقهم برا وكانوا غري قادرين عليه يف أمواهلم وأبداهنم كان هلم أن حيلوا إذا كانوا غري قادرين 
على الوصول إىل البيت حمصرين بعدو فإن كان طريقهم برا يبعد وكانوا قادرين على الوصول إىل البيت 

باألموال واألبدان وكان احلج يفوهتم وهم حمرمون مل يكن هلم أن حيلوا حىت يطوفوا بالبيت وبالصفا 
واملروة ألن أول اإلحالل من احلج الطواف والقول يف أن عليهم اإلعادة وأهنا ليست عليهم واحد من 

عليهم مما قدروا من  قولني أحدمها أنه ال إعادة للحج عليهم ألهنم ممنوعون منه بعدو وقد جاءوا مبا
الطواف ومن قال هذا قال وعليهم هدى لفوت احلج وهو الصحيح يف القياس والقول الثاين أن عليهم 

حجا وهديا وهم كمن فاته احلج ممن أحصر بغري عدو إذا صاروا إىل الوصول إىل البيت وهلذا وجه ولو 
ذبح وكان القول يف هذا كالقول وصلوا إىل مكة وأحصروا فمنعوا عرفة حلوا بطواف وسعى وحالق و

يف املسألة قبلها وسواء املكي احملصر إن أقبل من أفق حمرما وغري املكي جيب على كل ما جيب على كل 
وإن أحصر املكي مبكة عن عرفة فهو كالغريب حيصر مبكة عن عرفة يذحبان ويطوفان ويسعيان وحيالن 

تهما وال خيرج واحد منهما من مكة إذا كان إهالله والقول يف قضائهما كالقول يف املسألتني قبل مسأل
باحلج ولو أهال من مكة فلم يطوفا حىت أخرجا منها أو أحصرا يف ناحيتهما ومنعا الطواف كانا كمن 

أحصر خارجا منها ىف القياس ولو تربصا لعلهما يصالن ىل الطواف كان احتياطا حسنا ولو أحصر 
كة فمنع عمل مزدلفة ومىن والطواف كان له أن يذبح وحيلق أو حاج بعد عرفة مبزدلفة أو مبىن أو مب

يقصر وحيل إذا كان له اخلروج من اإلحرام كله كان له اخلروج من بعضه فإن كانت حجة اإلسالم 



فحل إال النساء قضى حجة اإلسالم وإن كانت غري حجة اإلسالم فال قضاء عليه ألنه حمصر بعدو ولو 
ىت يصل إىل البيت أراد أن ميسك عن اإلحالل ح  
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فيطوف به ويهريق دما لترك مزدلفة ودما لترك اجلمار ودما لترك البيتوتة مبىن ليايل مىن أجزأ ذلك عنه   
من حجة اإلسالم مىت طاف بالبيت وإن بعد ذلك ألنه لو فعل هذا كله بعد إحصار مث أهراق له دما 

ب صيدا فداه وإمنا يفسد عليه أن جيزي عنه من حجة أجزأ عنه من حجة اإلسالم وكذلك لو أصا
اإلسالم النساء فقط ألن الذي يفسد احلج دون غريه مما فعل فيه واحملصر بعدو واحملبوس أي حبس ما 

كان نأمره باخلروج منه فإن كانوا مهلني باحلج فأصابوا النساء قبل حيلون فهم مفسدون للحج وعليهم 
أفسدوه وإذا أصابوا ما فيه الفدية كانت عليهم الفدية ما مل حيلوا فإذا  معا بدنة وحج بعد احلج الذي

 حلوا فهم كمن مل حيرم 
باب اإلحصار بغري حبس العدو    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي ولو أن رجال أهل باحلج فحبسه سلطان فإن كان حلبسه غاية يرى أنه  

فإن أرسل مضى وإن كان حبسه مغيبا عنه ال تدرى  يدرك معها احلج وكانت طريقه آمنة مبكة مل حيلل
غايته أو كانت له غاية ال يدرك معها احلج إذا أرسل أو ال ميكنه املضي إىل بلده فله أن حيل كما حيل 

احملصر والقياس يف هذا كله أنه حمصر كحصر العدو ومثله املرأة هتل باحلج فيمنعها زوجها ومثلها العبيد 
م قال الشافعي يف الرجل يهل باحلج غري الفريضة فيمنعه والداه أو أحدامها أرى يهلون فيمنعهم ساداهت

واسعا له أن قال الشافعي وهذا إذا كانت حجة تطوع فأما الفريضة إذا أهل هبا مضى فيها ومل يكن 
ت لواحد من والديه منعه بعد ما لزمته وأهل هبا فإن قال قائل أرأيت العدو إذا كان مانعا خموفا فأذن

للمحرم أن حيل مبنعه أفتجد أبا الرجل وأمه وسيد العبد وزوج املرأة يف معناه قيل له نعم هم يف معناه يف 
أهنم مانعون ويف أكثر من معناه يف أن هلم املنع وليس للعدو املنع وخمالفون له يف أهنم غري خموفني خوفه 

 معىن غريه قلت اجتمعوا يف معىن فإن قال كيف مجعت بينهم وهم مفترقون يف معىن وإن اجتمعوا يف



وراد هؤالء أن هلم املنع وحفظت عن غري واحد أن املرأة إذا أهلت باحلج غري حجة الفريضة كان 
لزوجها منعها وحفظت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ال حيل المرأة أن تصوم يوما وزوجها 

كانت إذا مل حيل هلا الصوم إال بإذنه فكان له أن شاهد إال بإذنه فكان هذا على التطوع دون الفريضه و
يفطرها وإن صامت ألنه مل يكن هلا الصوم وكان هكذا احلج وكان سيد العبد أقدر عليه من زوج املرأة 
على املرأة وكان حق أحد والدي الرجل أعظم عليه من حق الزوج على املرأة وطاعتهما أوجب فبهذا 

 قلت ما وصفت 
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باب اإلحصار باملرض    
قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل وأمتوا احلج والعمرة هلل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى قال  

الشافعي فلم أمسع خمالفا ممن حفظت عنه ممن لقيت من أهل العلم بالتفسري يف أهنا نزلت باحلديبية وذلك 
حبه فيه مبا استيسر من اهلدى مث بني رسول اهلل صلى اهلل إحصار عدو فكان يف احلصر إذن اهلل تعاىل لصا

عليه وسلم أن الذي حيل منه احملرم اإلحصار بالعدو فرأيت أن اآلية بأمر اهلل تعاىل بإمتام احلج والعمرة هلل 
عامة على كل حاج ومعتمر إال من استثىن اهلل مث سن فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من احلصر 

ان املريض عندي ممن عليه عموم اآلية وقول ابن عباس وابن عمر وعائشة يوافق معىن ما قلت بالعدو وك
وإن مل يلفظوا به إال كما حدث عنهم أخربنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه 

ل منه قال ال حصر إال حصر العدو قال الشافعي قول ابن عباس ال حصر إال حصر العدو ال حصر حي
احملصر إال حصر العدو كأنه يريد مثل املعىن الذي وصفت واهلل أعلم أخربنا مالك عن ابن شهاب عن 
سامل بن عبداهلل بن عمر عن أبيه أنه قال من حبس دون البيت مبرض فإنه ال حيل حىت يطوف بالبيت 

صر ال حيل حىت يطوف وبني الصفا واملروة أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أنه قال احمل
بالبيت وبني الصفا واملروة فإن اضطر إىل شيء من لبس الثياب اليت ال بد له منها صنع ذلك وافتدى قال 

الشافعي يعىن احملصر باملرض واهلل أعلم قال الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن 



أفتوا ابن حزابة املخزومي وأنه صرع ببعض طريق يسار أن عبداهلل بن عمر ومروان بن احلكم وابن الزبري 
مكة وهو حمرم أن يتداوى مبا ال بد له منه ويفتدى فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن حيج 

عاما قابال ويهدى أخربنا مالك عن أيوب السختياين عن رجل من أهل البصرة كان قدميا أنه قال 
سرت فخذي فأرسلت إىل مكة وهبا عبداهلل ابن عباس خرجت إىل مكة حىت إذا كنت بالطريق ك

وعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهم والناس فلم يرخص يل أحد يف أن أحل فأقمت على ذلك املاء سبعة 
أشهر مث حللت بعمرة أخربنا إمسعيل بن علية عن رجل كان قدميا وأحسبه قد مساه وذكر نسبه ومسى 

ها مبعىن حديث مالك املاء الذي أقام به الدثنة وحدث شبي  
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أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد أنه بلغه عن عائشة أهنا كانت تقول احملرم ال حيله إال البيت قال   
الشافعي وسواء يف هذا كله أي مرض ما كان وسواء ذهب عقله أو مل يذهب وإن اضطر إىل دواء 

لدواء فإن قال قائل كيف أمرت الذاهب العقل يداوى به دووى وإن ذهب عقله فدى عنه فدية ذلك ا
أن يفتدى عنه والقلم مرفوع عنه يف حاله تلك قيل له إن شاء اهلل إمنا يداويه من يعقل والفدية الزمة بأن 
فاعلها يعقل وهي على املداوي له يف ماله إن شاء ذلك املداوي ألهنا جناية من املداوي على املداوى وإن 

فأصاب صيد ففيها قوالن أحدمها أن عليه جزاءه من قبل أنه يلزم احملرم بإصابة  غلب احملرم على عقله
الصيد جزاء ملساكني احلرم كما يلزمه لو قتله لرجل والقاتل مغلوب على عقله ولو أتلف لرجل ماال 

القلم  لزمته قيمته وحيتمل حلقه شعره هذا املعىن يف الوجهني مجيعا والقول الثاين ال شيء عليه من قبل أن
مرفوع عنه وأصل الصيد ليس مبحرم وكذلك حلق الشعر وإمنا جعل هذا عقوبة على من أتاه تعبدا هلل 
واملغلوب على عقله غري متعبد يف حال غلبته وليس كأموال الناس املمنوعة بكل حال كاملباح إال يف 

رأته إتالف لشيء فأما حال قال ولو أصب امرأته احتمل املعنيني وكان أخف ألنه ليس يف إصابته الم
طيبه ولبسه فال شيء عليه فيه من قبل أنا نضعه عن اجلاهل العاقل والناسي العاقل وهذا أوىل أن يوضع 
عنه وذلك أنه ليس يف واحد منهما إتالف لشيء وقد حيتمل اجلماع من املغلوب العقل أن يقاس على 



لى عقله كيف مل تزعم أنه خارج من هذا ألنه ليس بإتالف شيء فإن قال قائل أفرأيت إذا غلب ع
اإلحرام كما أنه خارج من الصالة قيل له إن شاء اهلل الختالف الصالة واحلج فإن قال قائل فأين 

اختالفهما قيل حيتاج املصلى إىل أن يكون طاهرا يف صالته عاقال هلا وحيتاج إىل أن يكون عاقال هلا كلها 
ز له كثري من عمل احلج وهو جنب وتعمله احلائض كله إال ألن كلها عمل ال جيزيه غريه واحلاج جيو

الطواف بالبيت فإن قال قائل فما أقل ما جيزى احلاج أن يكون فيه عاقال قيل له عمل احلج على ثالثة 
أشياء أن حيرم وهو يعقل ويدخل عرفة يف وقتها وهو يعقل ويطوف بالبيت وبالصفا واملروة وهو يعقل 

ذهب عقله فيما بينها فعمل عنه أجزأ عنه حجه إن شاء اهلل وهذا مكتوب يف فإذا مجع هذه احلصال و
دخول عرفة قال الشافعي يف مكي أهل باحلج من مكة أو غريب دخلها حمرما فحل مث أقام هبا حىت أنشأ 

احلج منها فمنعهما مرض حىت فاهتما احلج يطوفان بالبيت وبني الصفا واملروة وحيلقان أو يقصران فإذا 
قابل حجا وأجزأ كل واحد منهما أن خيرج من احلرم إىل احلل ألهنما مل يكونا معتمرين  كان  
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قط إمنا خيرجان بأقل ما خيرج به من عمل احلج إذا مل يكن هلما أن يعمال بعرفة ومىن ومزدلفة وذلك   
ء من لبس الثياب اليت ال طواف وسعى وأخذ من شعره فإن قال وبني الصفا واملروة فإن اضطر إىل شي

بد له منها صنع ذلك وافتدى قال الشافعي يعىن احملصر باملرض واهلل أعلم قال الشافعي أخربنا مالك عن 
حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبداهلل بن عمر ومروان بن احلكم وابن الزبري أفتوا ابن حزابة 

يتداوى مبا ال بد له منه ويفتدى فإذا صح اعتمر املخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو حمرم أن 
فحل من إحرامه وكان عليه أن حيج عاما قابال ويهدى أخربنا مالك عن أيوب السختياين عن رجل من 

أهل البصرة كان قدميا أنه قال خرجت إىل مكة حىت إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إىل 
ر رضي اهلل عنهم والناس فلم يرخص يل أحد يف أن أحل مكة وهبا عبداهلل ابن عباس وعبداهلل بن عم

فأقمت على ذلك املاء سبعة أشهر مث حللت بعمرة أخربنا إمسعيل بن علية عن رجل كان قدميا وأحسبه 
قد مساه وذكر نسبه ومسى املاء الذي أقام به الدثنة وحدث شبيها مبعىن حديث مالك أخربنا مالك عن 



ائشة أهنا كانت تقول احملرم ال حيله إال البيت قال الشافعي وسواء يف هذا حيىي بن سعيد أنه بلغه عن ع
كله أي مرض ما كان وسواء ذهب عقله أو مل يذهب وإن اضطر إىل دواء يداوى به دووى وإن ذهب 
عقله فدى عنه فدية ذلك الدواء فإن قال قائل كيف أمرت الذاهب العقل أن يفتدى عنه والقلم مرفوع 

تلك قيل له إن شاء اهلل إمنا يداويه من يعقل والفدية الزمة بأن فاعلها يعقل وهي على عنه يف حاله 
املداوي له يف ماله إن شاء ذلك املداوي ألهنا جناية من املداوي على املداوى وإن غلب احملرم على عقله 

جزاء ملساكني  فأصاب صيد ففيها قوالن أحدمها أن عليه جزاءه من قبل أنه يلزم احملرم بإصابة الصيد
احلرم كما يلزمه لو قتله لرجل والقاتل مغلوب على عقله ولو أتلف لرجل ماال لزمته قيمته وحيتمل حلقه 
شعره هذا املعىن يف الوجهني مجيعا والقول الثاين ال شيء عليه من قبل أن القلم مرفوع عنه وأصل الصيد 

ن أتاه تعبدا هلل واملغلوب على عقله غري ليس مبحرم وكذلك حلق الشعر وإمنا جعل هذا عقوبة على م
متعبد يف حال غلبته وليس كأموال الناس املمنوعة بكل حال كاملباح إال يف حال قال ولو أصب امرأته 

 احتمل املعنيني وكان أخف ألنه ليس يف إصابته المرأته إتالف لشيء فأما طيبه ولبسه فال شيء 
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نضعه عن اجلاهل العاقل والناسي العاقل وهذا أوىل أن يوضع عنه وذلك أنه ليس عليه فيه من قبل أنا   
يف واحد منهما إتالف لشيء وقد حيتمل اجلماع من املغلوب العقل أن يقاس على هذا ألنه ليس بإتالف 
شيء فإن قال قائل أفرأيت إذا غلب على عقله كيف مل تزعم أنه خارج من اإلحرام كما أنه خارج من 

ة قيل له إن شاء اهلل الختالف الصالة واحلج فإن قال قائل فأين اختالفهما قيل حيتاج املصلى إىل الصال
أن يكون طاهرا يف صالته عاقال هلا وحيتاج إىل أن يكون عاقال هلا كلها ألن كلها عمل ال جيزيه غريه 

البيت فإن قال قائل واحلاج جيوز له كثري من عمل احلج وهو جنب وتعمله احلائض كله إال الطواف ب
فما أقل ما جيزى احلاج أن يكون فيه عاقال قيل له عمل احلج على ثالثة أشياء أن حيرم وهو يعقل 

ويدخل عرفة يف وقتها وهو يعقل ويطوف بالبيت وبالصفا واملروة وهو يعقل فإذا مجع هذه احلصال 
كتوب يف دخول عرفة قال الشافعي وذهب عقله فيما بينها فعمل عنه أجزأ عنه حجه إن شاء اهلل وهذا م



يف مكي أهل باحلج من مكة أو غريب دخلها حمرما فحل مث أقام هبا حىت أنشأ احلج منها فمنعهما مرض 
حىت فاهتما احلج يطوفان بالبيت وبني الصفا واملروة وحيلقان أو يقصران فإذا كان قابل حجا وأجزأ كل 

ما مل يكونا معتمرين قط إمنا خيرجان بأقل ما خيرج به من واحد منهما أن خيرج من احلرم إىل احلل ألهن
عمل احلج إذا مل يكن هلما أن يعمال بعرفة ومىن ومزدلفة وذلك طواف وسعى وأخذ من شعره فإن قال 
قائل فكيف مبا روى عن عمر من هذا قيل له على معىن ما قلت إن شاء اهلل وذلك أنه قال لسائله اعمل 

قل له إنك معتمر وقال له احجج قابال وأهد ولو انقلب إحرامه عمرة مل يكن عليه ما يعمل املعتمر ومل ي
حج وكان مدركا للعمرة ويف أمره وأمرنا إياه حبج قابل داللة على أن إحرامه حج وأنه ال ينقلب عمرة 

ولو انقلب عمرة مل جيز أن نأمره حبج قابل قضاء وكيف يقضي ما قد انقلب عنه ولكن أمره بالقضاء 
ألنه فائت له وقد جاء من فاته احلج فسأل عمر وهو ينحر وال أشك إن شاء اهلل تعاىل أن قد دخل احلرم 

قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فلو كان حجه صار عمرة حني طلع الفجر من ليلة النحر وكان احلج 
 ال كقول من قال فائتا ألمره عمر أن خيرج بنفسه إىل احلل فيليب منه ولكنه كما وصفت إن شاء اهلل

صار عمرة وإمنا قول من قال صار عمرة بغلط إىل قوله يعىن صار عمله عمرة وسقط بعض عمل احلج 
إذا فاتت عرفة ولو كان صار عمرة أجزأ عنه من عمرة اإلسالم وعمرة لو نذرها فنواها عند فوت احلج 

 له وهو ال جيزى من واحد منهما ومن أحرم حبج فحبس عن احلج مبرض 
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أو ذهاب عقل أو شغل أو توان أو خطأ عدد مث أفاق من املرض يف حني يقدر على إتيان البيت مل   
حيلل من شيء من إحرامه حىت يصل إىل البيت فإن أدرك احلج عامه الذي أحرم فيه مل حيلل إىل يوم 

الصفا واملروة وحلق أو قصر النحر وإن فاته حج عامه الذي أحرم فيه حل إذا طاف بالبيت وسعى بني 
فإن كان إهالله حبج فأدركه فال شيء عليه وإن كان إهالله حبج ففاته خرج منه بعمل عمرة وعليه حج 
قابل أو بعد ذلك وما استيسر من اهلدى وإن كان قارنا فأدرك احلج فقد أدركه والعمرة فإن فاته احلج 

أن يهل حبج وعمرة مقرونني ال يزيد على ذلك حج بالطواف والسعى واحللق أو التقصري وكان عليه 



شيئا كما إذا فاته صالة أو صوم أو عمرة أمرناه أن يقضي ذلك مبثله ال يزيد على قضائه شيئا غريه وإذا 
فاته احلج فجاء بعد عرفة مل يقم مبىن ومل يعمل من عمل احلج شيئا وقد خرج من عمل احلج مفردا كان 

وسعى وحلق أو تقصري وحج قابل أحب إىل فإن أخر ذلك فأداه بعد أو قازنا بعمل عمرة من طواف 
أجزأ عنه كما يؤخر حجة اإلسالم بعد بلوغه أعواما فيؤديها عنه مىت أداها وإن اضطر قبل اإلحالل إىل 

شيء مما عليه فيه فدية إذا كان حمرما أو أصابه فعليه فدية وكان إذا مل يصل إىل البيت كامل اإلحرام قبل 
حلج وبعده جيب عليه الفدية فيما فيه فدية والفساد فيما فيه فساد ال خيتلف ذلك ألن اإلحرام قائم فوت ا

عليه ولو كان ممن يذهب إىل أن املريض حيل هبدى يبعث به فبعث هبدى وحنر أو ذبح عنه وحل كان 
راما حباله ولو كمن حل ومل يبعث هبدى ومل ينحر ومل يذبح عنه حراما حباله ولو رجع إىل بلده رجع ح

صح وقد يعث هبدى فمضى إىل البيت من فوره ذلك وقد ذبح اهلدى مل جيز ذلك اهلدى عنه من شيء 
وجب عليه يف إحرامه فدية حج وال عمرة ألنه ذحبه عما ال يلزمه ولو أدرك اهلدى قبل أن يذبح فحبسه 

ح وقد أوجبه بكالم يوجبه كان كان ذلك له ما مل يتكلم بإجيابه ولو أدرك اهلدى قبل أن ينحر أو يذب
واجبا أن يذبح وكان كاملسألة األوىل األوىل وكان كمن أوجبه تطوعا وكان كمن أعتق عن شيء مل 

يلزمه فيه العتق فالعتق ماض تطوعا ولو مل يوجب اهلدى بكالم وبعث به فأدركه قبل أن يذبح كان ماال 
فأدركه قبل أن يذبح فمن قال نيته يف هديه وجتليله من ماله ولو مل يوجبه بكالم وقلده وأشعره وبعث به 

وتقليده وإعالمه أي عالمات احلج أعلمه يوجبه عليه كان كالكالم به ومن قال هذا القول أشبه أن 
يفرق بني العمل يف نفسه وماله فيما بينه وبني اهلل تعاىل وبني العمل يف فيه حىت يكمله ألنا رأينا كذلك 

كان له املقام فيها كان عليه أن يقيم فيها حىت يكملها إذا كانت مما يلزمه  العمرة وكل صالة وصوم
 بكل حال وخالفنا بعض الناس وبعض مكيينا 
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يف حمبوس عن احلج مبرض فقالوا هو واحملصر بعدو ال يفترقان يف شيء وقال ذلك بعض من لقيت   
ث باهلدى معه يوما يذحبه فيه عنه وقال بعضهم حيتاطه منهم وقال يبعث احملصر باهلدى ويواعده املبعو



يوما أو يومني بعد موعده مث حيلق أو يقصر مث حيل ويعود اىل بلده وعليه قضاء إحرامه الذي فاته وقال 
بعض مكيينا كما فاته ال يزيد عليه وقال بعض الناس بل إن كان مهال حبج قضى حجا وعمرة ألن 

به قال فإن كان قارنا فحجا وعمرتني ألن حجه صار عمرة وإن كان إحرامه باحلج صار عمرة وأحس
مهال بعمرة قضى عمرة وقال يل بعض من ذهب إىل هذا القول ال خنالفك يف أن آية اإلحصار نزلت يف 
احلديبية وأنه إحصار عدو أفرأيت إذن اهلل تعاىل للمحصر مبا استيسر من اهلدى مث سن رسول اهلل صلى 

الذبح واإلحالل كيف مل جتعل احملصر باملرض قياسا على احملصر بالعدو أن حتكم له اهلل عليه وسلم 
حكمك له فقلت له األصل على الفرض إمتام احلج والعمرة هلل والرخصة يف اإلحالل للمحصر بعدو 

فقلنا يف كل بأمر اهلل عز وجل ومل نعد بالرخصة موضعها كما مل نعد بالرخصة املسح على اخلفني ومل 
عل عمامة وال قفازين قياسا على اخلفني فقال فهل يفترق االحصار بالعدو واملرض قلت نعم قال وأين جن

قلت احملصر بعدو خائف القتل على نفسه إن أقدم عليه وغري عامل مبا يصري إليه منه إذا أقدم عليه وقد 
موضعه راجعا صار إىل  رخص ملن لقى املشركني أن يتحرف للقتال أو يتحيز إىل فئة فإذا فارق احملصر

حال أحسن من حاله يف التقدم واملقام ملزايلة اخلوف إىل األمن واملريض ليس يف شيء من هذه املعاين ال 
هو خائف بشرا وال صائر بالرجوع إىل أمن بعد خوف وال حال ينتقل عنه إال رجاء الرب والذي يرجوه 

معتدال له يف املقام والتقدم إىل البيت والرجوع يف تقدمه رجاؤه يف رجوعه ومقامه حىت يكون احلال به 
فاملريض أوىل أن ال يقاس على احملصر بعدو من العمامة والقفازين والربقع على اخلفني ولو جتاز أن جيهل 
ما وصفنا من األصل يف إمتام احلج والعمرة وأن املستثين احملصر بعدو فقلنا احلبس ما كان كالعدو جاز 

ا أو أخطأ عددا حىت يفوته احلج أن حيل فقال بعضهم إنا إمنا اعتمدنا يف هذا على لنا لو ضل رجل طريق
الشيء رويناه عن ابن مسعود وبه قلنا قلت لو مل خيالفه واحد ممن مسينا أنا قلنا بقوله أما كنت حمجوجا 

اختلفا به قال ومن أين قلت ألسنا وإياكم نزعم أن رجلني من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم لو 
فكان قول أحدمها أشبه بالقرآن كان الواجب علينا أن نصري إىل أشبه القولني بالقرآن فقولنا أشبه 

بالقرآن مبا وصفت لك أورأيت لو مل نستدل على قولنا وقولك بالقرآن وكان قولنا أصح يف االبتداء 
 واملتعقب من قولك أكان قولنا 
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بلى إن كان كما تقول قلت فهو كما أقول ومعنا ثالثة من أصحاب النيب  أوىل أن يذهب إليه قال  
صلى اهلل عليه وسلم وثالثة أكثر عددا من واحد قال فأين هو أصح قلت أرأيت إذا مرض فأمرته أن 

يبعث هبدى ويواعده يوما يذبح فيه عنه اهلدى مث حيلق أو يقصر وحيل ألست قد أمرته بأن حيل وأنت ال 
هلدى مل يبلغ حمله وأنت تعيب على الناس أن يأمروا أحدا باخلروج من شيء لزمهم بالظنون تدري لعل ا

قال فإنا ال نقول بظن ولكن بالظاهر قلت الظاهر يف هذا ظن ولو خرج الظاهر يف هذا من أن يكون ظنا 
ملوعد بذبح كنت أيضا متناقض القول فيه قال ومن أين قلت إذا كان احلكم يف أمرك املريض باإلحالل با

اهلدى وكان الظاهر عندك أنه قد حل هبذه املدة فكيف زعمت أنه إن بلغه أن اهلدى عطب أو ضل أو 
سرق وقد أمرته باإلحالل فحل وجامع وصاد قال يكون عليه جزاء الصيد والفدية ويعود حراما كما 

قد أحبت له كان قلت وهكذا لو بعث اهلدى عشرين مرة وأصابه مثل هذا قال نعم قلت أفلست 
اإلحالل مث جعلت عليه الفدية فيما أحبت له والفساد فيه وجعلته يف موضع واحد حالال أياما وحراما 
أياما فأي قول أشد تناقضا وأوىل أن يترك من هذا وأي شيء يؤخذ من قول أوىل أن ترده العقول من 

يطوف ويسعى وحيلق أو يقصر هذا وقال أيضا يف الرجل تفوته عرفة ويأتى يوم النحر فقال كما قلنا 
وعليه حج قابل مث خالفنا فقال ال هدى عليه وروي فيه حديثا عن عمر أنه مل يذكر فيه أمر باهلدى قال 
وسألت زيد بن ثابت بعد ذلك بعشرين سنة فقال كما قال عمر وقال قد روينا هذا عن عمر قال فإىل 

باهلدى قال رويتموه منقطعا وحديثنا متصل قلنا قول من ذهبتم فقلت روينا عن عمر مثل قولنا من أمره 
فحديثك املتصل يوافق حديثنا عن عمر ويزيد عليه اهلدى والذي يزيد يف احلديث أوىل باحلفظ من الذي 
مل يأت بالزيادة عندنا وعندك قال ال أثبته لك باحلال عن عمر منقطعا فهل ترويه عن غري عمر قلنا نعم 

قال فكيف اخترت ما رويت عن ابن عمر على ما روينا عن عمر قلنا  عن ابن عمر كما قلنا متصال
روينا عن عمر مثل روايتنا عن ابن عمر وإن مل يكن متصال قال أفذهبت فيما اخترت من قول ابن عمر 
إىل شيء غري تقليد ابن عمر فيكون لنا تقليد عمر على ابن عمر فقلت له نعم ذهبت إىل ما يلزمك أنت 

يلزم الناس حىت يكون عليك ترك قولك لقولنا قال وأين قلت له زعمت أن احلائض إذا خاصة أكثر مما 
مل تطعر إىل عرفة وهي معتمرة رفضت العمرة وأهلت باحلج وأهراقت لرفض العمرة دما وكان عليها 



قضاؤها مث قلتم هذا فيمن خاف فوت احلج من الرجال املعتمرين قال قد قلته يف احلائض وفيمن خاف 
 فوت 
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احلج من الرجال املعتمرين مث شككت يف الرجال املعتمرين وأنا ثابت على احلائض مبا روينا فيها فقلت   
له ومل شككت هل كان عليها أن هتريق دما عندك إال لفوت العمرة قال فإن قلت ليس لفوت العمرة 

اءت أقامت على العمرة قلت فما قلت فقل ما شئت قال خلروجهما من العمرة بال فوت ألهنا لو ش
تقول إن مل يرهقها احلج فأرادت اخلروج من العمرة بدم هتريقه مث حتج وتقضي العمرة قال ليس ذلك هلا 

قلت فهل أمرهتا باخلروج من العمرة إال بفوهتا عندك وهي لو أقامت على العمرة مل يكن عليها شيء 
على احلج وكان قد خرج منه قبل يكمله كما خرجت واحلاج عندك إذا فاته احلج مل يكن له املقام 

احلائض من العمرة قبل تكملها فلم جعلت على احلائض دما خلروجها قبل إكمال اإلحرام الذي لزمها 
ومل جتعل ذلك على احلاج وقد خرج منه قبل إكمال اإلحرام الذي لزمه واجتمعا يف هذا املعىن ويف أهنما 

بينهما يف الدم وقلتم عن ابن عمر أن رجال لو كان عليه صوم من  يقضيان ما خرجا منه فكيف فرقت
شهر رمضان فنسيه إىل أن يأيت رمضان آخر فصامه أنه يصوم بعده ما عليه من الشهر لرمضان الذي 
نسى ويتصدق عن كل يوم على مسكني ألنه مل يأت بالصوم يف موضعه فاحلاج يفوته احلج يف مثل 

فيه وخالفنا أيضا فقال إن كان الذي فاته احلج مفردا باحلج فعليه حج وعمرة معناه وأوىل أن تقولوا به 
وإن كان قارنا فعليه حج وعمرتان فقلت له أقلت هذا خربا أم قياسا فلم يذكر خربا نراه وال عنده هو 
إذا أنصف حجة قال قلته قياسا قلنا فعلى أي شيء قسته قال إن عمر قال اعمل ما يعمل املعتمر فدل 

ا على أن حجه صار عمرة فقلت له ملا مل يكن خيرج من اإلحرام إال بطواف وسعى يف حج كان أو هذ
عمرة وكان الطواف والسعي كمال ما خيرج به من العمرة وعرفة واجلمار ومىن والطواف كمال ما 

ا خيرج خيرج به من احلج فكان إذا فاتته عرفة ال حج له وال عمل عليه من عمل احلج فقيل اخرج بأقل م
به من اإلحرام وذلك عمل معتمر ال أن حجه صار عمرة أرأيت لو كانت عليه عمرة واجبة فنوى هبذا 



احلج عمرة ففاتته أيقضى العمرة الواجبة عنه قال ال ألنه عقده حجا قلت فإذا عقده حجا مل يصر عندك 
مرة واجبة ولو ابتدأ عمرة جتزي عنه قال ال فقلت فمن أين زعمت أنه عمرة وهو ال جيزي عنه من ع

بإحرامه ابتدأ العمرة الواجبة عليه وقلت له ولو كان صار عمرة كان أبعد لقولك أن ال تقول عليه حج 
وال عمرة ألنه قد قضى العمرة وإمنا فاته احلج فال يكون حج وعمرة فقال إمنا قلته ألن احلج حتول عمرة 

ال كانت عليك أرأيت إحرامه باحلج مىت صار عمرة ففاته ملا فاته احلج فقلت له ما أعلمك تورد حجة إ
 قال بعد عرفة قلت فلو ابتدأ 
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اإلحرام بعد عرفة بعمرة أيكون غري حمرم هبا أو حمرما جيزيه العمل عنها وال يقضيها قال فنقول ماذا   
قال وكيف قلت  قلت أيهما قلت فقد لزمك ترك ما احتججت به قال فدع هذا قلت أقاويلك متباينة

رويت عن عمر أنه أمر من فاته احلج يطوف ويسعى ويقصر أو حيلق وحيج قابال وقلت لو كان عليه 
هدى أمره به ورددت روايتنا عنه أنه أمر باهلدى فإن قلت هي مقطوعة فكيف إذا كان يف روايتك عنه 

لقول عمر وزيد بن ثابت وروايتنا أنه أمره حبج قابل ومل يأمره بعمرة فلم ال تقول ال عمرة عليه اتباعا 
عن ابن عمر ما أعلمك إال قصدت قصد خالفهم معا مث خالفتهم مبحال فقلت لرجل فاته احلج عليك 
عمرة وحج وهل رأيت أحدا قط فاته شيء فكان عليه قضاء ما فاته وآخر معه واآلخر ليس الذي فاته 

 ألن احلج ليس عمرة والعمرة ليست حبج 
فوته احلج باب هدى الذي ي   

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف احملصر بعدو يسوق هديا واجبا أو هدى تطوع ينحر كل واحد منهما  
حيث أحصر وال جيزي واحد منهما عنه من هدى اإلحصار ألن كل واحد منهما وجب عليه الواجب 

ا حيل به فأما من فاته بوجوبه والتطوع بإجيابه قبل أن يلزمه هدى اإلحصار فإذا أحصر فعليه هدى سوامه
احلج مبرض أو غريه فال جيزيه اهلدى حىت يبلغ احلرم باب الغسل لدخول مكة قال الشافعي وإذا اغتسل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح لدخول مكة وهو حالل يصيب الطيب فال أراه إن شاء اهلل 



يب أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ترك االغتسال ليدخلها حراما وهو يف احلرم ال يصيب الط
كان يغتسل لدخول مكة قال الشافعي وأحب الغسل لدخول مكة وإن تركه تارك مل يكن عليه فيه فدية 

  ألنه ليس من الغسل الواجب
 ID ' '   يتربصن ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل

 بأنفسهن أربعة 
  

شراأشهر وع     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   : ( نكمفاستشهدوا عليهن أربعة م سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (
 ويقولون 
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باب القول عند رؤية البيت    
أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال  

وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة وزد من شرفه 
وتكرميا وتعظيما وبرا أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم موىل عبداهلل بن 

احلرث عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ترفع األيدي يف الصالة وإذا رأى البيت 
 وعلى امليت أخربنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن وعلى الصفا واملروة وعشية عرفة وجيمع وعند اجلمرتني



سعيد بن املسيب عن أبيه أنه كان حني ينظر إىل البيت يقول اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا 
بالسالم قال الشافعي فأستحب للرجل إذا رأي البيت أن يقول ما حكيت وما قال من حسن أجزأه إن 

 شاء اهلل تعايل 
يف تعجيل الطواف بالبيت حني يدخل مكة باب ما جاء    

أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء قال ملا دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة مل يلو  
ومل يعرج قال الشافعي رمحه اهلل مل يبلغنا أنه حني دخل مكة لوى لشيء وال عرج يف حجته هذه وال 

ئا حني دخل املسجد ال ركع وال صنع غري ذلك حىت بدأ عمرته كلها حىت دخل املسجد وال صنع شي
بالبيت فطاف هذا أمجع يف حجه ويف عمرته كلها أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال قال عطاء 
فيمن قدم معتمرا فقدم املسجد ألن يطوف بالبيت فال مينع الطواف وال يصلي تطوعا حىت يطوف وإن 

م وال أحب أن يصلى بعدها شيئا حىت يطوف بالبيت وإن جاء قبل وجد الناس يف املكتوبة فليصل معه
الصالة فال جيلس وال ينتظرها وليطف فإن قطع اإلمام طوافه فليتم بعد أخربنا سعيد بن سامل عن ابن 

جريج قال قلت لعطاء أال أركع قبل تلك املكتوبة إن مل أكن ركعت ركعتني قال ال إال ركعيت الصبح 
فاركعهما مث طف ألهنما أعظم شأنا من غريمها أخربنا سعيد بن سامل عن ابن  إن مل تكن ركعتهما

 جريج أنه قال لعطاء املرأة تقدم هنارا قال ما أبايل إن كانت 
   
 

 675 :صفحة 
 

مستورة أن تقدم هنارا قال الشافعي ومبا قال عطاء كله آخذ ملوافقته السنة فال أحب ألحد قدر على   
ء قبل الطواف إال أن يكون نسى مكتوبة فيصلها أو يقدم يف آخر مكتوبة فيخاف الطواف أن يبدأ بشي

فوهتا فيبدأ بصالهتا أو خاف فوت ركعيت الفجر فيبدأ هبما أو نسى الوتر فليبدأ به مث يطوف فإذا جاء 
وقد منع الناس الطواف ركع ركعتني لدخول املسجد إذا منع الطواف فإن جاء وقد أقيمت الصالة بدأ 

لصالة فإن جاء وقد تقاربت إقامة الصالة بدأ بالصالة والرجال والنساء فيما أحببت من التعجيل حني با



يقدمون ليال سواء وكذلك هم إذا قدموا هنارا إال امرأة هلا شباب ومنظر فإين أحب لتلك تؤخر الطواف 
 حىت الليل ليستر الليل منها 

باب من أين يبدأ بالطواف    
ل أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أ ي وائل عن مسروق عن أخربنا الربيع قا 

عبداهلل ابن مسعود أنه رآه بدأ فاستلم احلجر مث أخذ عن ميينه فرمل ثالثة أطواف ومشى أربعة مث أتى 
عتمر حني املقام فصلى خلفه ركعتني أخربنا سفيان عن ابن أ ي جنيح عن جماهد عن ابن عباس قال يلىب امل

يفتتح الطواف مستلما أو غري مستلم قال الشافعي ال اختالف أن حد مدخل الطواف من الركن األسود 
وأن إكمال الطواف إليه وأحب استالمه حني يدخل الرجل الطواف فإن دخل الطواف يف موضع فلم 

ن مل يعتد بذلك حياذ بالركن مل يعتد بذلك الطواف وإن استلم الركن بيده من موضع فلم حياذ الرك
الطواف حبال ألن الطواف على البدن كله ال على بعض البدن دون بعض وإذا حاذى الشيء من الركن 
ببدنه كله اعتد بذلك الطواف وكذلك إذا حاذى بشيء من الركن يف السابع فقد أكمل الطواف وإن 

  قطعه
 ID ' '   لبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم ك وقال  (

 ما يكون م ) :تعاىل
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

ة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامس   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  



   
 

 676 :صفحة 
 
   

باب ما يقال عند استالم الركن    
ب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يا رسول اهلل أخربنا سعيد عن ابن جريج قال أخربت أن بعض أصحا 

كيف نقول إذا استلمنا احلجر قال قولوا باسم اهلل واهلل أكرب إميانا باهلل وتصديقا مبا جاء به رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي رمحه اهلل هكذا أحب أن يقول الرجل عند ابتداء الطواف ويقول 

أكرب وال إله إال اهلل وما ذكر اهلل به وصلى على رسوله فحسن  كلما حاذى الركن بعد اهلل  

باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من األركان    
قال الشافعي وأحب أن يفتتح الطائف الطواف باالستالم وأحب أن يقبل الركن األسود وإن استلمه  

ه ألين مل أعلم أحدا روى عن النيب بيده قبل يده وأحب أن يستلم الركن اليماين بيده ويقبلها وال يقبل
صلى اهلل عليه وسلم أنه قبل إال احلجر األسود وإن قبله فال بأس به وال آمره باستالم الركنني اللذين 
يليان احلجر األسود ولو استلمهما أو ما بني األركان من البيت مل يكن عليه إعادة وال فدية إال أين 

عليه وسلم قال الشافعي وروي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحب أن يقتدى برسول اهلل صلى اهلل 
قبل الركن األسود فكذلك أحب أخربنا سعيد عن ابن جريج عن أ ي جعفر قال رأيت ابن عباس جاء 

يوم التروية مسبدا رأسه فقبل الركن مث سجد عليه مث قبله مث سجد عليه مث قبله مث سجد عليه ثالث 
نظلة بن أ ي سفيان عن طاوس أنه كان ال يستلم الركن إال أن يراه خاليا قال مرات أخربنا سعيد عن ح

وكان إذا استلمه قبله ثالث مرات وسجد عليه على أثر كل تقبيله قال الشافعي وأنا أحب إذا أمكنين ما 
 صنع ابن عباس من السجود على الركن ألنه تقبيل وزيادة سجود هلل تعاىل وإذا استلمه مل يدع تقبيله
وإن ترك ذلك تارك فال فدية عليه أخربنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من 

أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم قال نعم رأيت جابر بن عبداهلل وابن عمر 
سبت كثريا قلت هل وأبا سعيد اخلدري وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم قلت وابن عباس قال نعم ح

تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك قال فلم أستلمه قال الشافعى وإذا ترك استالم الركن مل أحب ذلك 



له وال شيء عليه أخربنا سعيد بن سامل عن إبراهيم بن نافع قال طفت مع طاوس فلم يستلم شيئا من 
 األركان 

   
 

 677 :صفحة 
 

يليان احلجر أخربنا سعيد بن سامل عن موسى بن عبيدة الربذي عن حىت فرغ من طوافه الركنان اللذان   
حممد بن كعب القرظى أن رجال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ميسح األركان كلها 

ويقول ال ينبغي لبيت اهلل تعاىل أن يكون شيء منه مهجورا وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم يف 
شافعي الذي فعل ابن عباس أحب إىل ألنه كان يرويه عن النيب صلى اهلل رسول اهلل أسوة حسنة قال ال

عليه وسلم وقد رواه عمر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليس ترك استالم الركنني اللذين يليان 
احلجر األسود يدل على أن منهما مهجورا وكيف يهجر ما يطاف به ولو كان ترك استالمهما هجرانا 

ك استالم ما بني األركان هجرانا هلا هلما لكان تر  

باب استحباب االستالم يف الوتر    
أخربنا سعيد بن سامل عن عثمان بن األسود عن جماهد أنه كان ال يكاد أن يدع أن يستلم الركن  

اليماين واحلجر يف كل وتر من طوافه أخربنا سفيان عن ابن أ ي جنيح عن طاوس أنه قال استلموا هذا لنا 
ال الشافعي أحب االستالم يف كل وتر أكثر مما أستحب يف كل شفع فإذا مل يكن زحام أحببت خامس ق

االستالم يف كل طواف قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وأحب االستالم حني أبتديء بالطواف بكل حال 
لزحام وأحب أن يستلم الرجل إذا مل يؤذ ومل يؤذ بالزحام ويدع إذا أوذي أو آذى بالزحام وال أحب ا

إال يف بدء الطواف وإن زاحم ففي اآلخرة وأحسب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لعبدالرمحن أصبت أنه 
وصف له أنه استلم يف غري زحام وترك يف زحام ألنه ال يشبه أن يقول له أصبت يف فعل وترك إال إذا 

نه أو استلم وهو يؤذي ويؤذى اختلف احلال يف الفعل والترك وإن ترك االستالم يف مجيع طوافه وهو ميك
بطوافه مل أحبه له وال فدية وال إعادة عليه أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال 

إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف وال تقف أخربنا سعيد بن سامل عن عمر بن سعيد بن أ ي 



ة أم املؤمنني رضي اهلل تعاىل عنها فدخلت حسني عن منبوذ بن أ ي سليمان عن أمه أهنا كانت عند عائش
 عليها موالة هلا فقالت هلا يا أم 

   
 

 678 :صفحة 
 

املؤمنني طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتني أو ثالثا فقالت هلا عائشة ال أجرك اهلل ال أجرك اهلل   
ائشة بنت سعد أهنا تدافعني الرجال أال كربت ومررت أخربنا سعيد عن عثمان بن مقسم الريي عن ع

قالت كان أ ي يقول لنا إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن وإال فكربن وامضني فلما قالت عائشة أم 
املؤمنني وسعد آمر الرجال إذا استلم النساء أن ال يزامحوهن وميضوا عنهن ألين أكره لكل زحاما عليه 

واليماين ويستلمهما بيده ويقبل يده وأحب وأحب إذا أمكن الطائف االستالم أن يستلم الركنني احلجر 
إذا أمكنه احلجر أن يقبله بفيه ويستلم اليماين بيده فإن قال قائل كيف أمرت بتقبيل احلجر ومل تأمر 

بتقبيل اليماين قيل له إن شاء اهلل روينا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل الركن وأنه استلم الركن 
يقبلون هذا ويستلمون هذا فإن قال فلو قبله مقبل قلت حسن وأى البيت قبل  اليماين ورأينا أهل العلم

فحسن غري أنا إمنا نأمر باالتباع وأن نفعل ما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون فإن قال 
لمهما فكيف مل تأمر باستالم الركنني اللذين يليان احلجر قلنا له ال نعلم النيب صلى اهلل عليه وسلم است

ورأينا أكثر الناس ال يستلموهنما فإن قال فإنا نرى ذلك قلنا اهلل أعلم أما احلجة يف ترك استالمهما فهي 
كترك استالم ما بقى من البيت فقلنا نستلم ما رؤى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يستلمه دون ما مل 

إبراهيم فكانا كسائر البيت إذا مل يكونا  ير يستلمه وأما العلة فيهما فنرى أن البيت مل يتمم على قواعد
مستوظفا هبما البيت فإن مسحهما رجل كما ميسح سائر البيت فحسن أخربنا سعيد بن سامل قال 

أخربين موسى بن عبيدة الربذي عن حممد بن كعب القرظي أن ابن عباس كان ميسح على الركن اليماين 
ويقول ال ينبغي لبيت اهلل أن يكون شيء منه مهجورا  واحلجر وكان ابن الزبري ميسح على األركان كلها

وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة قال الشافعي كان ابن عباس خيرب عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استالم الركن اليماين واحلجر دون الشاميني وهبذا نقول وقول ابن الزبري 



بيت اهلل مهجورا ولكن مل يدع أحد استالم الركن هجرة لبيت اهلل تعاىل  ال ينبغي أن يكون شيء من
ولكنه استلم ما استلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمسك عما أمسك رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم عن استالمه وقد ترك استالم ما سوى األركان من البيت فلم يكن أحد تركه على أن هجر من 
 بيت اهلل شيئا 
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أخربنا سعيد بن سامل عن أ ي مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال ذكر ابن طاوس قال كان ال يدع   
الركنني أن يستلمهما قال لكن أفضل منه كان يدعهما أبوه القول يف الطواف أخربنا سعيد عن ابن 

صلى اهلل عليه وسلم فيما بني جريج عن حيىي بن عبيد موىل السائب عن أبيه عن السائب أنه مسع النيب 
ركن بين مجح والركن األسود ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا من 

أحب ما يقال يف الطواف إىل وأحب أن يقال يف كله أخربنا سعيد بن سامل عن حنظلة بن أ ي سفيان 
الم يف الطواف فإمنا أنتم يف صالة قال الشافعي عن طاوس أنه مسعه يقول مسعت ابن عمر يقول أقلوا الك

فذهب إىل استحباب قلة الكالم وقوله يف صالة يف طاعة ال جيوز أن يكون فيها إال بطهارة الصالة ألن 
الكالم يقطع الصالة ولو كان يقطعه عنده هنى عن قليله وكثريه أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء 

س فما مسعت واحدا منهما متكلما حىت فرغ من طوافه أخربنا سعيد قال طفت خلف ابن عمر وابن عبا
عن إبراهيم بن نافع األعور قال طفت مع طاوس وكلمته يف الطواف فكلمين أخربنا سعيد عن ابن 

جريج عن عطاء أنه كان يكره الكالم يف الطواف إال الشيء اليسري منه إال ذكر اهلل وقراءة القرآن قال 
جماهدا كان يقرأ القرآن يف الطواف قال الشافعي وأنا أحب القراءة يف الطواف وقد  الشافعي وبلغنا أن

بلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تكلم يف الطواف وكلم فمن تكلم يف الطواف فال يقطع الكالم 
بت طوافه وذكر اهلل فيه أحب إىل من احلديث فإن قال قائل فلم إذا أحبت الكالم يف الطواف استحب

إقالله واإلقبال على ذكر اهلل فيه قيل له إن شاء اهلل إين ألحب اإلقالل من الكالم يف الصحراء واملنازل 
ويف غري موضع منسك إال بذكر اهلل عز وجل لتعود منفعة الذكر على الذاكر أو يكون الكالم يف شيء 



هلل مع عظيم رجاء الثواب من صالح أمره فإذا كان هذا هكذا يف الصحراء والبيوت فكيف قرب بيت ا
فيه من اهلل فإن قال فهل من دليل من اآلثار على ما قلت قلت نعم ما ذكرت لك عن ابن عمر وابن 

  عباس وأستحب القراءة يف الطواف والقراة أفضل ما تكلم به املرء
 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم

ستة ألن  حذفت اهلاء من  
  
   
 

 680 :صفحة 
 
   

باب االستراحة يف الطواف    
قال الشافعي رمحه اهلل ال بأس باالستراحة يف الطواف أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان ال  

يرى بأسا باالستراحة يف الطواف وذكر االستراحة جالسا الطواف راكبا أخربنا سعيد بن سامل عن ابن 
 أبو الزبري املكي عن جابر بن عبداهلل األنصاري أنه مسعه يقول طاف رسول اهلل صلى جريج قال أخربين

اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع على راحلته بالبيت وبني الصفا واملروة لرياه الناس وأشرف هلم ألن 
بن الناس غشوه أخربنا سعيد بن سامل عن ابن أ ي ذئب عن ابن شهاب عن عبيداهلل بن عبداهلل عن ا

عباس أخربنا سعيد عن ابن أ ي ذئب عن شعبة موىل ابن عباس عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم مثله أخربنا سعيد عن ابن جريج قال أخربين عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طاف 

سفيان بن عيينة  بالبيت وبالصفا واملروة راكبا فقلت مل قال ال أدرى قال مث نزل فصلى ركعتني أخربنا
عن األحوص بن حكيم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بني الصفا واملروة راكبا على محار وطاف النيب 
صلى اهلل عليه وسلم بالبيت والصفا واملروة راكبا من غري مرض ولكنه أحب أن يشرف للناس ليسألوه 

 عليه وسلم بالبيت والصفا وليس أحد يف هذا املوضع من الناس وأكثر ما طاف رسول اهلل صلى اهلل
واملروة لنسكه ماشيا فأحب إىل أن يطوف الرجل بالبيت والصفا واملروة ماشيا إال من علة وإن طاف 

  راكبا من غري علة فال إعادة عليه وال فدية



 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت
 بلفظ املذكر 

  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  

صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

اده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مر    احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
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باب الركوب من العلة يف الطواف    
ف بني الصفا واملروة وال محل الناس إياها يف قال الشافعي رمحه اهلل وال أكره ركوب املرأة يف الطوا 

الطواف بالبيت من علة وأكره أن يركب املرء الدابة حول البيت فإن فعل فطاف عليها أجزأه قال 
الشافعي فأخرب جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه طاف راكبا وأخرب أنه إمنا فعل لرياه الناس ويف 

وى وال أعلمه اشتكى صلى اهلل عليه وسلم يف حجته تلك وقد قال هذا داللة على أنه مل يطف من شك
سعيد بن جبري طاف من شكوى وال أدرى عمن قبله وقول جابر أوىل أن يقبل من قوله ألنه مل يدركه 

قال الشافعي أما سبعه الذي طاف ملقدمه فعلى قدميه ألن جابرا احملكى عنه فيه أنه رمل منه ثالثة ومشى 



أن يكون جابر حيكى عنه الطواف ماشيا وراكبا يف ربع واحد وقد حفظ عنه أن سعيه  أربعة فال جيوز
الذي ركب فيه يف طوافه يوم النحر أخربنا سفيان عن عبداهلل بن طاوس عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل 

نه عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا باإلفاضة وأفاض يف نسائه ليال على راحلته يستلم الركن مبحج
  وأحسبه قال ويقبل طرف احملجن

 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم
 كالم سيبويه كما 

  
سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضد    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

اقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد و    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  



والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
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باب االضطباع    
أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه بلعه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اضطبع بردائه حني طاف أخربنا  

سعيد عن ابن جريج عن ابن أ ي مليكة أن عمر بن اخلطاب استلم الركن ليسعى مث قال ملن نبدي اآلن 
ل الشافعي رمحه اهلل يعىن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر اهلل اإلسالم واهلل على ذلك ألسعني كما سعى قا

رمل مضطبعا قال الشافعي واالضطباع أن يشتمل بردائه على منكه األيسر ومن حتت منكبه األمين حىت 
يكون منكبه األمين بارزا حىت يكمل سبعه فإذا طاف الرجل ماشيا ال علة به متنعه الرمل مل أحب أن 

ل دخوله الطواف فال بأس وإن كان يف إزار يدع االضطباع مع دخوله الطواف وإن هتيأ باالضطباع قب
وعمامة أحببت أن يدخلهما حتت منكبه األمين وكذلك إن كان مرتديا بقميص أو سراويل أو غريه وإن 

كان مؤتزرا ال شيء على منكبيه فهو بادي املنكبني ال ثوب عليه يضطبع فيه مث يرمل حني يفتتح 
ع فيما بقى منه وإن مل يضطبع حبال كرهته له كما الطواف فإن ترك االضطباع يف بعض السبع اضطب

أكره له ترك الرمل يف األطواف الثالثة وال فدية عليه وال إعادة أخربنا سعيد عن عبداهلل بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل من احلجر إىل احلجر مث يقول هكذا فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ج عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رمل من سبعه ثالثة وسلم أخربنا سعيد عن ابن جري
أطواف خببا ليس بينهن مشى أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
سعى يف عمره كلهن األربع بالبيت وبالصفا واملروة إال أهنم ردوه يف األوىل والرابعة من احلديبية أخربنا 

ابن جريج عن عطاء قال سعى أبو بكر عام حج إذ بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم مث عمر مث سعيد عن 
عثمان واخللفاء هلم جرا يسعون كذلك قال الشافعي والرمل اخلبب ال شدة السعي ثالثة أطواف ال 

أن  يفصل بينهن بوقوف إال أن يقف عند استالم الركنني مث ميضى خببا فإذا كان زحام ال ميكنه معه



خيب فكان إن وقف وجد فرجة وقف فإذا وجد الفرجة رمل وإن كان ال يطمع بفرجة لكثرة الزحام 
أحببت أن يصري حاشية يف الطواف فيمكنه أن يرمل فإنه إذا صار حاشية أمكنه أن يرمل وال أحب ترك 

 الرمل 
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ا أمكنه الرمل ومشى إذا مل ميكنه الرمل وإن كان إذا صار حاشية منعه كثرة النساء أن يرمل رمل إذ  
سجية مشيه ومل أحب أن يثب من األرض وثوب الرمل وإمنا ميشى مشيا ويرمل أول ما يبتديء ثالثة 

أطواف وميشي أربعة فإن ترك الرمل يف الطواف األول رمل يف الطوافني بعده وكذلك إن ترك الرمل يف 
ن ترك الرمل يف الثالثة مل يقضه يف األربعة ألنه هيئة يف وقت الطوافني األولني رمل يف الطواف بعدمها وإ

فإذا مضى ذلك الوقت مل يضعه يف غري موضعه ومل يكن عليه فدية وال إعادة ألنه جاء بالطواف 
والطواف هو الفرض فإن ترك الذكر فيهما مل حنبه وال إعادة عليه وإن ترك الرمل يف بعض طواف رمل 

صلى اهلل عليه وسلم فرق ما بني سبعه فرقني فرقا رمل فيه وفرقا مشى فيه فال  فيما بقى منه ألن النيب
يرمل حيث مشى النيب صلى اهلل عليه وسلم وأحب إىل لو مل ميش حيث رمل النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 قال الشافعي وترك الرمل عامدا ذاكرا وساهيا وناسيا وجاهال سواء ال يعيد وال يفتدى من تركه غري أين

أكرهه للعامد وال مكروه فيه على ساه وال جاهل وسواء يف هذا كله طواف نسك قبل عرفة وبعدها 
ويف كل حج وعمرة إذا كان الطواف الذي يصل بينه وبني السعي بني الصفا واملروة فإن قدم حاجا أو 

طاف الطواف الذي  قارنا فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة مث زار يوم النحر أو بعده مل يرمل ألنه
يصل بينه وبني الصفا واملروة وإمنا طوافه بعده لتحل له النساء وإن قدم حاجا فلم يطف حىت يأيت مىن 

رمل يف طوافه بالبيت بعد عرفة أخربنا سعيد عن سفيان الثوري عن عبداهلل بن عثمان بن خثيم أنه رأى 
شياء يتركها املرء من نسكه يهريق دما فكيف جماهدا يرمل يوم النحر فإن قال قائل فإنك قد تقول يف أ

مل تأمره يف هذا بأن يهريق دما قلت إمنا آمره إذا ترك العمل نفسه قال أفليس هذا عمل نفسه قلت ال 
الطواف العمل وهذا هيئة يف العمل فقد أتى بالعمل على كماله وترك اهليئة فيه والسجود والركوع 



ن تاركا لعمل يقضيه كما يقضى سجدة لو تركها أو تفسد هبا عليه العمل فإن ترك التسبيح فيهما مل يك
صالته لو خرج منها قبل أن يكملها بل التسبيح يف الركوع والسجود كان أوىل أن يفسد من قبل أنه 

قول وعمل والقول عمل واالضطباع والرمل هيئة أخف من التسبيح يف الركوع والسجود قال وإذا رمل 
الزحام حترك حركة مشيه يقارب وإمنا منعىن من أن أقول له يقف حىت جيد فرجة  يف الطواف فاشتد عليه

أنه يؤذى بالوقوف من خلفه وال أطمع له أن جيد فرجة بني يديه فلو كان يف غري جممع فازدخم الناس 
 لفتح باب الكعبة أو عارض الطواف حيث ال يؤذى 
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له ما بني يديه أمرته أن يقف حىت ينفرج ما بني يديه فيمكنه أن بالوقوف من خلفه ويطمع أن ينفرج   
يرمل ومىت أمكنه الرمل رمل وأحب إىل أن يدنو من البيت يف الطواف وإن بعد عن البيت وطمع أن 

 جيد السبيل إىل الرمل أمرته بالبعد 
باب يف الطواف بالراكب مريضا أو صبيا والراكب على الدابة    
اهلل تعاىل وإذا طاف الرجل بالصيب أحببت أن يرمل به وإن طاف رجل برجل  قال الشافعي رمحه 

أحببت إن قدر على أن يرمل به أن يرمل به وإذا طاف النفر بالرجل يف حمفة أحببت إن قدروا على 
الرمل أن يرملوا وإذا طاف الرجل راكبا فلم يؤذ أحدا أحببت أن حيث دابته يف موضع الرمل وهذا كله 

ل أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عبداهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على يف الرجا
النساء سعى بالبيت وال بني الصفا واملروة أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء أتسعى النساء 

ني فأنكره نكرة شديدة أخربنا سعيد عن رجل عن جماهد أن قال رأت عائشة رضي اهلل عنها النساء يسع
بالبيت فقالت أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعى قال الشافعي ال رمل على النساء وال سعى بني 

الصفا واملروة وال اضطباع وإن محلن مل يكن على من محلهن رمل هبن وكذلك الصغرية منهن حتملها 
اع والرمل الواحدة والكبرية حتمل يف حمفة أو تركب دابة وذلك أهنن مأمورات باالستتار واالضطب

  مفارقان لالستتار



 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو
 األصل واحلذف 

  
ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت   يان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه أبو ح :  
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

راوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يفللد    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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باب ال يقال شوط وال دور    
أخربنا سعيد عن ابن جريج عن جماهد أنه كان يكره أن يقول شوط دور للطواف ولكن يقول طواف  

طوافني قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وأكره من ذلك ما كره جماهد ألن اهلل عز وجل قال وليطوفوا 



فا أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن بالبيت العتيق فسمى طوافا ألن اهلل تعاىل مسى مجاعه طوا
عبداهلل بن عمر أن عبداهلل بن حممد بن أ ي بكر أخرب عبداهلل ابن عمر عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال أمل تري إىل قومك حني بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول اهلل أفال 

ل لوال حدثان قومك بالكفر لرددهتا على ما كانت عليه فقال عبداهلل بن تردها على قواعد إبراهيم قا
عمر لئن كانت عائشة مسعت هذا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما أرى رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتم على قواعد إبراهيم أخربنا سفيان قال 
حدثنا هشام بن حجري عن طاوس فيما أحسب أنه قال عن ابن عباس أنه قال احلجر من البيت قال اهلل 

عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وقد طاف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وراء احلجر أخربنا 
زهرة فجئت معه سفيان قال حدثنا عبداهلل بن أ ي يزيد قال أخربين أ ي قال أرسل عمر إىل شيخ من بين 

إىل عمر وهو يف احلجر فسأله عن والد من والد اجلاهلية فقال الشيخ أما النطفة فمن فالن وأما الولد 
فعلى فراش فالن فقال عمر صدقت ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى بالولد للفراش فلما وىل 

ت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا الشيخ دعاه عمر فقال أخربين عن بناء البيت فقال إن قريشا كان
بعضها يف احلجر فقال له عمر صدقت أخربنا مالك عن ابن شهاب قال ما حجر احلجر فطاف الناس 
من ورائه إال إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت ومسعت عددا من أهل العلم من قريش يذكرون 

افعي وكمال الطواف بالبيت أن يطوف الرجل أنه ترك من الكعبة يف احلجر حنوا من ستة أذرع قال الش
من وراء احلجر فإن طاف فسلك احلجر مل يعتد بطوافه الذي سلك فيه احلجر وإن طاف على جدار 

احلجر مل يعتد بذلك الطواف ألنه مل يكمل الطواف بالبيت وكان كل طواف طافه على شاذروان 
 الكعبة أو يف احلجر أو على جدار 
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احلجر كما مل يطف وإذا ابتدأ الطائف الطواف استلم الركن مث يدعه عن يساره ويطوف فإن استلم   
الركن وتركه عن ميينه وطاف فقد نكس الطواف وال يعتد مبا طاف بالبيت منكوسا ومن طاف سعا 



كم على ما هنيت عنه من نكس الطواف أو على شاذروان الكعبة أو يف احلجر أو على جداره كان يف ح
 من مل يطف وال خيتلفان 

باب ما جاء يف موضع الطواف    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإكمال الطواف بالبيت من وراء احلجر ووراء شاذروان الكعبة فإن طاف  

طائف بالبيت وجعل طريقه من بطن احلجر أعاد الطواف وكذلك لو طاف على شاذروان الكعبة أعاد 
اهلل عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق فكيف زعمت أنه يطوف بالبيت الطواف فإن قال قائل فإن 

وغريه قيل له إن شاء اهلل تعاىل أما الشاذروان فأحسبه منشأ على أساس الكعبة مث مقتصرا بالبنيان عن 
استيظافه فإذا كان هذا هكذا كان الطائف عليه مل يستكمل الطواف بالبيت إمنا طاف ببعضه دون بعض 

احلجر فإن قريشا حني بنت الكعبة استقصرت من قواعد ابراهيم فترك يف احلجر أذرع من البيت وأما 
فهدمه ابن الزبري وابتناه على قواعد إبراهيم وهدم احلجاج زيادة ابن الزبري اليت استوظف هبا القواعد 

يأتى وال إال  وهم بعض الوالة بإعادته على القواعد فكره ذلك بعض من أشار عليه وقال أخاف أن ال
أحب أن يرى له يف البيت أثر ينسب إليه والبيت أجل من أن يطمع فيه وقد أقره رسول اهلل صلى اهلل 

  عليه وسلم مث خلفاؤه بعده قال الشافعي واملسجد كله موضع للطواف
 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين

ن لفظ ال يتقنو  
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

قاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال ال    



  
تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :

 ويقولون 
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم     ما يكون م) :وقال تعاىل (
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باب يف حج الصيب    
أخربنا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول  

اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بامرأة وهي يف حمفتها فقيل هلا هذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخذت 
حج قال نعم ولك أجر أخربنا سعيد عن مالك بن مغول عن أ ي بعضد صيب كان معها فقالت أهلذا 

السفر قال قال ابن عباس أيها الناس أمسعوين ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أميا مملوك حج به أهله 
فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن ميوت فليحجج وأميا غالم حج به أهله فمات قبل 

جه وإن بلغ فليحجج أخربنا سعيد ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أن يدرك فقد قضى عنه ح
قال وتقضى حجة العبد عنه حىت يعتق فإذا عتق وجبت عليه من غري أن تكون واجبة عليه قال الشافعي 

هذا كما قال عطاء إن شاء اهلل يف العبد ومن مل يبلغ وقد بني معىن قوله ومعىن قول ابن عباس عندنا 
ه فإذا عتق فليحجج يدل على أهنا لو أجزأت عنه حجة اإلسالم مل يأمره أن حيج إذا عتق هكذا وقول

ويدل على أنه ال يراها واجبة عليه يف عبوديته وذلك أنه وغريه من أهل اإلسالم ال يرون فرض احلج 
  على أحد إال مرة ألن اهلل عز وجل يقول وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  



 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك    :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

  املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف  
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
عرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن ال    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
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باب يف الطواف مىت جيزئه ومىت ال جيزئه    



دون السقاية  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل واملسجد كله موضع للطواف فمن طاف يف املسجد من 
وزمزم أو من ورائهما أو وراء سقايات املسجد اليت أحدثت فحف هبا املسجد حىت يكون الطائف من 

ورائها كلها فطوافه جمزيء عنه ألنه موضع الطواف وأكثر الطائفني حمول بينه وبني الطواف بالناس 
طوافه خارجا من املسجد الطائفني واملصلني وإن خرج من املسجد فطاف من ورائه مل يعتد بشيء من 

ألنه يف غري موضع الطواف ولو أجزت هذا له أجزت له الطواف لو طافه وهو خارج من احلرم أو يف 
احلرم ولو طاف بالبيت منكوسا مل يعتد بطوافه أوال أحسب حدا يطوف به منكوسا ألن حبضرته من 

ك الطواف الواجب وال ينوى يعلمه لو جهل ولو طاف بالبيت حمرما وعليه طواف واجب وال ينوي ذل
به نافلة أو نذرا عليه من طوافه كان طوافه هذا الواجب وهكذا ما عمل من عمل حج أو عمرة ألنه إذا 
أجزأه يف احلج والعمرة أن يبتدئه يريد به نافلة فيكون فرضا كان يف بعض عمله أوىل أن جيزيه ولو طاف 

بقى عليه من الطواف ال يعقله من إغماء أو جنون أو  بعض طوافه مث أغمى عليه قبل إكماله فطيف به ما
عارض ما كان أو ابتدىء به يف الطواف مغلوبا على عقله مل جيزه حىت يكون يعقل يف السبع كله كما 
ال جتزيء الصالة حىت يعقل يف الصالة كلها ولو طاف وهو يعقل مث أغمى عليه قبل كمال الطواف مث 

لطواف قريبا كان أو بعيدا ولو طاف على بعري أو فرس أجزأه وقد كثر أفاق بعد ذلك ابتدأ الوضوء وا
الناس واختذوا من حيملهم فيكون أخف على من معه يف الطواف من أن يركب بعريا أو فرسا ولو طاف 
بالبيت فيما ال جيوز للمحرم أن يلبسه من الثياب كان طوافه جمزئا عنه وكانت عليه الفدية فيما لبس مما 

بسه وهو حمرم وهكذا الطواف منتقبا أو متربقعاليس له ل   

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري
 فينبغي أن 

  
يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :

  
م العربسبق وإن كان أحدمها يل سيحد كال   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  



ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
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باب اخلالف يف الطواف على غري طهارة    
قال الشافعي رمحه اهلل فزعم بعض الناس أن الطواف ال جيزي إال طاهرا وأن املعتمر واحلاج إن طاف  

طواف الواجب عليه على غريه وضوء أمره باإلعادة فإن بلغ بلده مل يأمره باإلعادة ولو طاف بالبيت ال
جنبا أمره أن يعود من بلده حيث كان فقيل لبعض من يقول قوله أيعدو الطواف قبل الطهارة أن يكون 

ري الطواف كما قلنا ال يطوف بالبيت إال من حتل له الصالة أو يكون كذكر اهلل وعمل احلج والعمرة غ
قال إن قلت هو كالصالة وأنه ال جيزيء إال بوضوء قلت فاجلنب وغري املتوضيء سواء ألن كال غري 

طاهر وكل غري جائز له الصالة قال الشافعي قلت أجل قال فال أقول وأقول هو كغريه من عمل احلج 
لى غري وضوء قال قلت فلم أمرت من طاف على غري وضوء أن يعيد الطواف وأنت تأمره أن يبتديء ع

فإن قلت ال يعيد قلت إذا ختالف السنة قال فإن قلت إمنا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم عائشة أن ال 
تطوف بالبيت لئال يدخل املسجد حائض قلت فأنت تزعم أن املشرك يدخل املسجد احلرام واجلنب قال 

كن اجلنب أشد حاال من غري املتوضيء فال أقول هذا ولكين أقول إنه كالصالة وال جتوز إال بطهارة ول
قلت أو جتد بينهما فرقا يف الصالة قال ال قلت فأي شيء شئت فقل وال تعدو أن ختالف السنة وقول 

أكثر أهل العلم ألنه ال يكون لغري الطاهر أن يطوف بالبيت أو تقول ال يطوف به إال طاهر فيكون 
طف تركا ألصل قولكتركك أن تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن مل ي   



 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 
 صمت  :أو

  
مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

ليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة وا    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

  فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل  
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه ثبت ذلك   .  
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باب كمال عمل الطواف    



أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك وعبدالعزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن  
اهلل صلى  جابر بن عبداهلل وأخربنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول

اهلل عليه وسلم أنه كان إذا طاف يف احلج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثالثة أطواف بالبيت ومشى 
أربعة مث يصلى سجدتني مث يطوف بني الصفا واملروة قال الشافعي فمن طاف بالبيت أقل من سبعة 

حكم من مل يسع  أطواف خبطوة واحدة فلم يكمل الطواف وإن طاف بعده بني الصفا واملروة فهو يف
بني الصفا واملروة وال جيزيه أن يسعى بني الصفا واملروة إال بعد كمال سبع تام بالبيت وإن كان معتمرا 
فصدر إىل أهله فهو حمرم كما كان يرجع فيبتديء أن يطوف سبعا بالبيت وبني الصفا واملروة سبعا مث 

أن حيل وال أرخص له يف قطع الطواف حيلق أو يقصر وإن كان حلق قبل ذلك فعليه دم للحالق قبل 
بالبيت إال من عذر وذلك أن تقام الصالة فيصليها مث يعود فيبين على طوافه من حيث قطع عليه فإن بىن 

من موضع مل يعد فيه إىل املوضع الذي قطع عليه منه ألغى ذلك الطواف ومل يعتد به قال الشافعي أو 
عىي فيستريح قاعدا فال يكون ذلك قطعا أو ينتقض وضوؤه يصيبه زحام فيقف فال يكون ذلك قطعا أو ي

فيخرج فيتوضأ وأحب إىل إذا فعل أن يبتديء الطواف وال يبىن على طوافه وقد قيل يبىن وجيزيه إن مل 
يتطاول فإذا تطاول ذلك مل جيزه إال االستئناف وال جيزيه أن يطوف إال يف املسجد ألن املسجد موضع 

يف املسجد وإن حال دون الكعبة شيء نساء أو مجاعة ناس أو سقايات أو  الطواف وجيزيه أن يطوف
أساطني املسجد أجزأه مامل خيرج من املسجد فإن خرج فطاف مل يعتد مبا طاف خارجا من املسجد قل 
أو كثر ولو أجزت له أن يطوف خارجا من املسجد أجزت له أن يطوف من وراء اجلبال إذا مل خيرج 

من باب من أبواب املسجد مث دخل من آخر فإن كان الباب الذي دخل منه يأتى من احلرم فإن خرج 
علي الباب الذي خرج منه اعتد بذلك الطواف ألنه قد أتى على الطواف ورجع يف بعضه وإن كان ال 
يأتى عليه مل يعتد بذلك الطواف قال الشافعي رمحه اله تعاىل وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 

ك أصلى ثالثا أو أربعا أن يصلى ركعة فكان يف ذلك إلغاء الشك والبناء على اليقني فكذلك الذي يش
 إذا شك يف شيء من الطواف صنع مثل ما يصنع يف الصالة فألغى الشك وبىن على اليقني إال أنه ليس يف 
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فإن كان على يقني من الطواف سجود سهو وال كفارة قال وكذلك إذا شك يف وضوئه يف الطواف   

وضوئه وشك من حدثه أجزأه الطواف كما جتزه الصالة فإن كان على يقني من حدثه ويف شك من 
 وضوئه مل جيزه الطواف كما ال جتزيه 

باب الطواف يف الثوب النجس والرعاف واحلدث والبناء على الطواف    
سده جناسة أو يف نعليه جناسة مل يعتد مبا قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل فإذا طاف يف ثوب جنس أو على ج 

طاف بتلك احلال كما ال يعتد يف الصالة وكان يف حكم من مل يطف وانصرف فألقى ذلك الثوب 
وغسل النجاسة عن جسده مث رجع فاستأنف ال جيزيه من الطهارة يف نفسه وبدنه وما عليه إال ما جيزيه 

رة خاصة وإن رعف أو قاء انصرف فغسل الدم عنه يف الصالة ومن طاف بالبيت فكاملصلى يف الطها
والقيء مث رجع فبىن وكذلك إن غلبه حدث انصرف فتوضأ ورجع فبىن وأحب إىل يف هذا كله لو 

استأنف قال ولو طاف ببعض ما ال جتزيه به الصالة مث سعى أعاد الطواف والسعي وال يكون له أن يعتد 
إىل بلده رجع حىت يطوف ويسعى هذا الطواف على  بالسعي حىت يكمل الطواف بالبيت ولو انصرف

الطهارة ومجاع هذا أن يكون من طاف بغري كمال الطهارة يف نفسه ولباسه فهو كمن مل يطف قال 
الشافعي وأختار إن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه أن يستأنف فإن ذلك احتياط وقد قيل لو 

بغري وقت طاف اليوم طوافا وغدا آخر أجزأ عنه ألنه عمل   

 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 سقوط املعدود أو 

  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف   و غريب مع سقوط األيام وه (ستة من شوال) :  

  
غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .

  
ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     



  
لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
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باب الطواف بعد عرفة    
قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال  

الشافعي فاحتلمت اآلية أن تكون على طواف الوداع ألنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث واحتملت أن 
ق الشعر ولبس الثياب والتطيب وذلك قضاء التفث تكون على الطواف بعد مىن وذلك أنه بعد حال

وذلك أشبه معنييها هبا ألن الطواف بعد مىن واجب على احلاج والتنزيل كالدليل على إجيابه واهلل أعلم 
وليس هكذا طواف الوداع قال الشافعي إن كانت نزلت يف الطواف بعد مىن دل ذلك على إباحة 

يينة عن سليمان األحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان الطيب قال الشافعي أخربنا سفيان بن ع
الناس ينصرفون يف كل وجه فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت 
أخربنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه 

نا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال ال يصدرن أحد من احلاج حىت يكون أرخص للمرأة احلائض أخرب



آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال الشافعي وهبذا نقول ويف أمر رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم احلائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع داللة على أن ترك طواف الوداع ال يفسد 

أعمال متفرقة منها شيء إذا مل يعمله احلاج أفسد حجه وذلك اإلحرام وأن يكون عاقال  حجا واحلج
لالحرام وعرفة فأي هذا ترك مل جيزه عنه حجه قال الشافعي ومنها ما إذا تركه مل حيل من كل إحرامه 

اء وأيهما وكان عليه أن يعمله يف عمره كله وذلك الطواف بالبيت والصفا واملروة الذي حيل به إال النس
ترك رجع من بلده وكان حمرما من النساء حىت يقضيه ومنها ما يعمل يف وقت فإذا ذهب ذلك الوقت 

كله مل يكن له وال عليه عمله وال بدله وعليه الفدية مثل املزدلفة والبيتوتة ب مىن ورمى اجلمار ومنها ما 
ك مثل امليقات يف اإلحرام ومثله واهلل إذا تركه مث رجع إليه سقط عنه الدم ولو مل يرجع لزمه الدم وذل

أعلم طواف الوداع ألهنما عمالن أمر هبما معا فتركهما فال يتفرقان عندي فيما جيب عليه من الفدية يف 
 كل واحد منهما قياسا على مزدلفة واجلمار والبيتوتة ليايل مىن ألنه نسك قد تركه وقد أخربنا عن 
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ل من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما فإن قال قائل طواف الوداع طواف ابن عباس أنه قا  
مأمور به وطواف اإلحالل من اإلحرام طواف مأمور به وعمالن يف غري وقت مىت جاء هبما العامل أجزأ 
 عنه فلم مل تقس الطواف بالطواف قيل له بالداللة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الفرق بينهما

والداللة مبا ال أعلم فيه خمالفا فإن قال قائل وأين الداللة قيل له ملا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بطواف الوداع وأرخص للحائض أن تنفر بال وداع فاستدللنا على أن الطواف للوداع لو كان 

 تركه أال ترى أن كالطواف لالحالل من اإلحرام مل يرخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للحائض يف
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سأل عن صفية أطافت بعد النحر فقيل نعم فقال فلتنفر قال الشافعي 

وهذا إلزامها املقام للطواف بعد النحر وختفيف طواف الوداع قال الشافعي وال خيفف ماال حيل احملرم إال 
له النساء وهو إذا حل له النساء خارج من  به أو ال ترى أن من طاف بعد اجلمرة والنحر واحلالق حل

إحرم احلج بكمال اخلروج ومن خرج من إحرام احلج مل يفسده عليه ما تركه بعده وكيف يفسد ما 



خرج منه وهذا يبني أن ترك امليقات ال يفسد حجا ألنه يكون حمرما وإن جاوز امليقات وأن من دون 
ذا ترك ما ال جيزي أحدا غري فعله وقد جيزي عاملا أن امليقات يهل فيجزي عنه والشيء املفسد للحج إ

يهلوا دون امليقات إذا كان أهلوهم دونه ويدل على أن ترك البيتوتة ليايل مىن وترك رمي اجلمار ال يفسد 
  احلج

 ID ' '    القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو
 حذفته قال 

  
تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :

 ويقولون 
  

مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

تاج إىل نقل والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حي (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)    
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
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ع باب ترك احلائض الودا   

أخربنا سفيان عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا قالت حاضت صفية بعد ما أفاضت  
فذكرت حيضها لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت يا رسول اهلل إهنا حاضت 

صفية بنت حي بعدما أفاضت قال فال إذا أخربنا مالك عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن 
حاضت فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت إهنا قد كانت أفاضت 
مث حاضت بعد ذلك فقال فال إذا أخربنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن صفية حاضت يوم 

إهنا قد كانت النحر فذكرت عائشة حيضتها للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت 
أفاضت مث أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكر صفية بنت حي فقيل إهنا قد حاضت فقال رسول اهلل صلى اهلل 
أخربنا مالك عن هشام بن عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول اهلل إهنا قد أفاضت قال فال إذا 

عروة قال عروة قالت عائشة وحنن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ال ينفعهم ولو كان 
ذلك الذي يقول ألصبح ب مىن أكثر من ستة آالف امرأة حائض أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج 

ثابت أتفىت أن تصدر احلائض عن احلسن بن مسلم عن طاوس قل كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن 
قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت قال نعم قال فال تفت بذلك قال فقال ابن عباس إما ال فسل فالنة 

األنصارية هل أمرها بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال فرجع إليه زيد ابن ثابت يضحك ويقول 
ال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت يف املرأة ما أراك إال قد صدقت أخربنا سفيان عن ابن أ ي حسني ق

احلائض فقال ابن عباس تنفر وقال زيد ال تنفر فقال له ابن عباس سل فسأل أم سليم وصواحباهتا قال 
فذهب زيد فلبث عنه مث جاءه وهو يضحك فقال القول ما قلت أخربنا مالك عن أ ي الرجال حممد بن 

هنا أخربته أن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت إذا عبدالرمحن عن أمه عمرة بنت عبدالرمحن أ



حجت ومعها نساء ختاف أن حيضن قدمتهن أخربنا سفيان عن أيوب عن القاسم بن حممد أن عائشة 
 كانت تأمر النساء أن يعجلن اإلفاضة خمافة احليض 
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طاوس قال جلست إىل ابن عمر فسمعته  أخربنا سفيان عن عمرو بن دنيار وإبراهيم بن ميسرة عن  
يقول ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت فقلت ماله أما مسع ما مسع أصحابه مث جلست إليه من 

العام املقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة احلائض قال الشافعي كأن ابن عمر واهلل أعلم مسع 
ال به على العام وهكذا ينبغي له وملن مسع عاما أن يقول به األمر بالوداع ومل يسمع الرخصة للحائض فق

فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها وأخربنا عن ابن شهاب قال جلت عائشة للنساء على ثالث ال صدر 
حلائض إذا أفاضت بعد املعرف مث حاضت قبل الصدر وإذا طافت املرأة طواف الزيارة الذي حيلها 

اع وال فدية عليها وإن طهرت قبل أن تنفر فعليها الوداع كما يكون لزوجها مث حاضت نفرت بغري ود
على اليت مل حتض من النساء وإن خرجت من بيوت مكة كلها قبل أن تطهر مث طهرت مل يكن عليها 

الوداع وإن طهرت يف البيوت كان عليها الوداع وكذلك لو رأت الطهر فلم جتد ماء كان عليها الوداع 
الة فإن كانت مستحاضة طافت يف األيام اليت تصلى فيها فإن بدأت هبا كما تكون عليها الص

 االستحاضة قلنا هلا تقف حىت تعلم قدر حيضتها واستحاضتها فنفرت فعلمنا أن اليوم الذي 
باب حترمي الصيد    
م قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحر 

عليكم صيد الرب ما دمتم حرما قال الشافعي والبحر اسم جامع فكل ما كثر ماؤه واستع قيل هذا حبر 
فإن قال قائل فالبحر املعروف البحر هو املاحل قيل نعم ويدخل فيه العذب وذلك معروف عند العرب 

حران هذا عذب فإن قال فهل من دليل عليه يف كتاب اهلل قيل نعم قال اهلل عز وجل وما يتسوي الب
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون حلما طريا ففي اآلية داللتان إحدامها أن البحر 
العذب واملاحل وأن صيدمها مذكور ذكرا واحدا فكل ما صيد يف ماء عذب أو حبر قليل أو كثري مما 



حكم صيد البحر احلالل يعيش يف املاء للمحرم حالل وحالل اصطياده وإن كان يف احلرم ألن حكمه 
للمحرم ال خيتلف ومن خوطب بإحالل صيد البحر وطعامه عقل أنه إمنا أحل له ما يعيش يف البحر من 
ذلك وأنه أحل كل ما يعيش يف مائة ألنه صيده وطعامه عندنا ما ألقى وطفا عليه واهلل أعلم وال أعلم 

فيه فتؤخذ باأليدي بغري تكلف كتكلف  اآلية حتتمل إال هذا املعىن أو يكون طعامه يف دواب تعيش
 صيده فكان هذا داخال يف ظاهر مجلة اآلية واهلل أعلم فإن قال 

   
 

 696 :صفحة 
 

أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن صيد األهنار وقالت املياه أليس بصيد البحر قال بلى   
كلون حلما طريا أخربنا سعيد عن ابن وتال هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأ

جريج أن إنسانا سأل عطاء عن حيتان بركة القسرى وهي بئر عظيمة يف احلرم أتصاد قال نعم ولوددت 
 أن عندنا منه 

باب أصل ما حيل للمحرم قتله من الوحش وحيرم عليه    
 عز وجل يدل على قال الشافعي ذكر اهلل عز وجل صيد البحر مجلة ومفسرا فاملفسر من كتاب اهلل 

معىن اجململ منه بالداللة املفسرة املبينة واهلل أعلم قال اهلل تعاىل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما فلما أثبت اهلل عز وجل إحالل صيد البحر وحرم صيد 

م ما كانوا حرما ما كان أكله حالال هلم قبل الرب ما كانوا حرما دل على أن الصيد الذي حرم عليه
اإلحرام ألنه واهلل أعلم ال يشبه أن يكون حرم باإلحرام خاصة إال ما كان مباحا قبله فأما ما كان حمرما 
على احلالل فالتحرمي األول كاف منه وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تدل على معىن ما قلت وإن 

أعلم أخربنا سفيان عن الزهري عن سامل بن عبداهلل بن عمر عن أبيه أن رسول كان بينا يف اآلية واهلل 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال مخس من الدواب ال جناح على من قتلهن يف احلل واحلرم الغراب واحلدأة 

  والفأرة والعقرب والكلب العقور



 ID ' '   لفظ املذكر فيجوز إثبات فأما إذا مل يأتوا ب (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     حلذف كما حكاه ا -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

كسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية ال    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
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طأ باب قتل الصيد خ   



قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قال الشافعي  
جيزي الصيد من قتله عمدا أو خطأ فإن قال قائل إجياب اجلزاء يف اآلية على قاتل الصيد عمدا وكيف 

صيد عمدا ال حيظر أن يوجب أوجبته على قاتله خطأ قيل له إن شاء اهلل إن إجياب اجلزاء على قاتل ال
على قاتله خطأ فإن قال قائل فإذا أوجبت يف العمد بالكتاب فمن أين أوجبت اجلزاء يف اخلطأ قيل 

أوجبته يف اخلطأ قياسا على القرآن والسنة واإلمجاع فإن قال فأين القياس على القرآن قيل قال اهلل عز 
مؤمنة ودية مسلمة إىل أهه وقال فإن كان من قوم  وجل يف قتل اخلطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة

بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فلما كانت النفسان ممنوعتني باإلسالم 
والعهد فأوجب اهلل عز وجل فيهما باخلطأ ديتني ورقبتني كان الصيد يف اإلحرام ممنوعا بقول اهلل عز 

ما دمتم حرما وكان هلل فيه حكم فيما قتل منه عمدا جبزاء مثله وكان املنع وجل وحرم عليكم صيد الرب 
بالكتاب مطلقا عاما على مجيع الصيد وكان املالك ملا وجب بالصيد أهل احلرم لقول اهلل تعاىل هديا بالغ 

ة أو غري الكعبة ومل أعلم بني املسلمني اختالفا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو داب
ذلك مما جيوز ملكه فأصابه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه مثن يؤدى لصاحبه وكذلك فيما 

أصاب من ذلك خطأ ال فرق بني ذلك إال املأمث يف العمد فلما كان هذا كما وصفت مع أشباه له كان 
امه متاعا لكم الصيد كله ممنوعا يف كتاب اهلل تعاىل قال اهلل عز وجل أحل لكم صيد البحر وطع

وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما فلما كان الصيد حمرما كله يف اإلحرام وكان اهلل عز 
وجل حكم يف شيء منه بعدل بالغ الكعبة كان كذلك كل ممنوع من الصيد يف اإلحرام ال يتفرق كما 

واخلطأ فإن قال قائل فمن قال هذا  مل يفرق املسلمون بني الغرم يف املمنوع من الناس واألموال يف العمد
معك قيل احلجة فيه ما وصفت وهي عندنا مكتفى هبا وقد قاله ممن قبلنا غرينا قال فاذكره قلت أخربنا 

سعيد بن سامل عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله اهلل عز وجل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله 
ال نعم يعظم بذلك حرمات اهلل ومضت به السنن أخربنا منكم متعمدا قلت له فمن قتله خطأ أيغرم ق

 مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس 
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قال الشافعي فإن قال قائل فهل شيء أعلى من هذا قيل شيء حيتمل هذا املعىن وحيتمل خالفه فإن قال   

بدامللك بن قريب قال الشافعي فيحتمل أن يكونا أوطآ الضب خمطئني ما هو قلت أخربنا مالك عن ع
بإيطائه وأوطآه عامدين له فقال يل قائل هل ذهب أحد يف هذا خالف مذهبك فقلت نعم قال فاذكره 

قلت أخربنا سعيد عن ابن جريج قال كان جماهد يقول ومن قتله منكم متعمدا غري ناس حلرمه وال مريدا 
د أحل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا حلرمه أو أراد غريه فأخطا به فذلك العمد غريه فأخطأ به فق

املكفر عنه من النعم قال فما يعين بقوله فقد أحل قلت أحسبه يذهب إىل أحل عقوبة اهلل قال أفتراه يريد 
فما  أحل من إحرامه قلت ما أراه ولو أراده كان مذهب من أحفظ عنه خالفه ومل يلزم بقوله حجة قال

مجاع معىن قوله يف الصيد قلت إنه ال يكفر العمد الذي ال خيلطه خطأ ويكفر العمد الذي خيلطه اخلطأ 
قال فنصه قلت يذهب إىل أنه إن عمد قتله ونسى إحرامه ففي هذا خطأ من جهة نسيان اإلحرام وإن 

عن ابن أ ي جنيح عن  عمد غريه فأصابه ففي هذا خطأ من جهة الفعل الذي كان به القتل أخربنا سفيان
جماهد يف قوله ومن قلته منكم متعمدا لقتله ناسيا حلرمه فذلك الذي حيكم عليه ومن قتله متعمدا لقتله 

ذاكرا حلرمه مل حيكم عليه قال عطاء حيكم عليه وبقول عطاء نأخذ فإن قال قائل فهل خيالف هذين 
من قتله عمدا وال حيكم على من قتله خطأ املذهبني أحد قلت نعم قال غريهم من أهل العلم حيكم على 

  حبال
 ID ' '    عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل

 أجري عليها 
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

ليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة ال    
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  



  
ونقل أبو حيان أنه يقال   رض قول سيبويه وهذا إن صح ال يعا .صمت مخسة وأنه فصيح :  

  
والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
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باب من عاد لقتل الصيد    
شافعي رمحه اهلل تعاىل ومن قتل صيدا فحكم عليه مث عاد آلخر قال حيكم عليه كلما عاد أبدا فإن قال ال 

قال قائل ومن أين قلته قلت إذا لزمه أن حيكم عليه بإتالف األول لزمه أن حيكم عليه بإتالف الثاين 
كما يكون عليه لو وكل ما بعده كما يكون عليه لو قتل نفسا ديته وأنفسا بعده دية دية يف كل نفس و

أفسد متاعا ألحد مث أفسد متاعا آلخر مث أفسد متاعا كثريا بعده قيمة ما أفسد يف كل حال فإن قال فما 
قول اهلل عز وجل ومن عاد فينتقم اهلل منه ففي هذا داللة على أنه ال حيكم عليه قال الشافعي ما يبلغ 

قيل اهلل أعلم ما معناه أما الذي يشبه معناه واهلل علمي أن فيه داللة على ذلك فإن قال قائل فما معناه 
أعلم فأن جيب عليه بالعود النقمة وقد تكون النقمة بوجوه يف الدنيا املال ويف اآلخرة النار فإن قال فهل 
جتد ما يدل على ما وصفت يف غري هذه اآلية أو على ما يشبه قيل نعم قال اهلل تعاىل  والذين ال يدعون 

آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهلل إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف مع اهلل إهلا 
له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا وجعل اهلل القتل على الكفار والقتل على القاتل عمدا وسن رسول 

على الزاين فلما أوجب  اهلل صلى اهلل عليه وسلم العفو عن القاتل بالدية إن شاء وىل املقتول وجعل احلد
اهلل عليهم النقمة مبضاعفة العذاب يف اآلخرة إال أن يتوبوا وجعل احلد على الزاين فلما أوجب اهلل عليهم 
احلدود دل هذا على أن النقمة يف اآلخرة ال تسقط حكم غريها يف الدنيا  قال اهلل تبارك وتعاىل  الزانية 



دة فلم خيتلف الناس يف أهنما كلما زنيا بعد احلد جلدا  فكان والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جل
احلق عليهم يف الزنا اآلخر مثله يف الزنا األول ولو انبغى أن يفرقا كان يف الزنا اآلخر والقتل اآلخر أوىل 

ومل يطرح فإن قال أفرأيت من طرحه على معىن أنه عمد مأمث فأول ما قتل من الصيد عمدا يأمث به 
عليه فقلت حكم اهلل تعاىل عليه فيه ولو كان كما تقول كان أوىل أن ال يعرض له يف عمد  فكيف حكم

املأمث فإذا ان االبتداء على أنه عمد مأمث فالثاين مثله فإن قال فهل قال هذا معك أحد غريك قيل نعم فإن 
رم يقتل الصيد قال فاذكره قلت أخربنا سعيد عن حممد بن جابر عن محاد عن إبراهيم أنه قال يف احمل

عمدا حيكم عليه كلما قتل فإن قال قائل فما قول اهلل عز وجل عفا اهلل عما سلف ومن عاد فلينتقم اهلل 
 منه قيل اهلل أعلم مبعىن ما أراد فأما عطاء بن أ ي رباح فيذهب إىل عفا اهلل عما سلف يف اجلاهلية 
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تل صيد مرة فينتقم اهلل منه أخربنا سعيد عن ابن جريج قال قلت ومن عاد يف اإلسالم بعد التحرمي لق  
لعطاء يف قول اهلل عز وجل عفا اهلل عما سلف قال عفا اهلل عما كان يف اجلاهلية قلت وقوله ومن عاد 

فينتقم اهلل منه قال ومن عاد يف اإلسالم فينتقم اهلل منه وعليه يف ذلك الكفارة قال وإن عمد فعليه 
ت له هل يف العود من حد يعلم قال ال قلت أفترى حقا على اإلمام أن يعاقبه فيه قال ال ذنب الكفارة قل

أذنبه فيما بينه وبني اهلل تعاىل ويفتدى قال الشافعي وال يعاقبه اإلمام فيه ألن هذا ذهب جعلت عقوبته 
 فديته إال أن يزعم أنه يأتى ذلك عامدا مستخفا 

باب أين حمل هدى الصيد    
الشافعي قال اهلل تعاىل هديا بالغ الكعبة قال الشافعي فلما كان كل ما أريد به هدى من ملك ابن قال  

آدم هديا كانت األنعام كلها وكل ما أهدى هو مبكة واهلل أعلم ولو خفى عن أحد أن هذا هكذا ما 
إال أن جيزى مبكة انبغى واهلل أعلم أن خيفى عليه إذا كان الصيد إذا جزى بشىء من النعم ال جيزي فيه 

فعلم أن مكة أعظم أرض اهلل تعاىل حرمة وأواله أن تنزه عن الدماء لوال ما عقلنا من حكم اهلل يف أنه 
للمساكني احلاضرين مبكة فإذا عقلنا هذا عن اهلل عز وجل فكان جزاء الصيد بطعام مل جيز واهلل أعلم إال 



ن القرآن بالعدل ويف مواضع فلم يذكر العدل مبكة وكما عقلنا عن اهلل ذكر الشهادة يف موضعني م
وكانت الشهادات وإن افترقت جتتمع يف أنه يؤخذ هبا اكتفينا أهنا كلها بالعدل ومل نزعم أن املوضع 

الذي مل يذكر اهلل عز وجل فيه العدل معفو عن العدل فيه فلو أطعم يف كفارة صيد بغري مكة مل جيز عنه 
فهو من مكة ألنه حلاضر احلرم ومثل هذا كل ما وجب على حمرم بوجه  وأعاد اإلطعام مبكة أو ب مبىن

من الوجوه من فدية أذى أو طيب أو لبس أو غريه ال خيالفه يف شيء ألن كله من جهة النسك والنسك 
إىل احلرم ومنافعه للمساكني احلاضرين احلرم قال ومن حضر الكعبة حني يبلغها اهلدى من النعم أو 

كان له أهل هبا أو غريب ألنه إمنا أعطوا حبضرهتا وإن قل فكان يعطى بعضهم دون  الطعام من مسكني
بعض أجزأه أن يعطى مساكني الغرباء دون أهل مكة ومساكني أهل مكة دون مساكني الغرباء وأن 

خيلط بينهم ولو آثر به أهل مكة ألهنم جيمعون احلضور واملقام لكان كأنه أسرى إىل القلب واهلل أعلم 
قال قائل فهل قال هذا أحد يذكر قوله قيل فإن   
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أخربنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو أخربنا   
سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال له مرة أخرى يتصدق الذي يصيب الصيد مبكة قال اهلل عز وجل 

فيتصدق مبكة قال الشافعي يريد عطاء ما وصفت من الطعام والنعم كله هدى واهلل  هديا بالغ الكعبة قال
 أعلم 

باب كيف يعدل الصيام    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل أو عدل ذلك صياما اآلية أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما  

شاة طعاما مث جعل مكان كل قوله أو عدل ذلك صياما قال إن أصاب ما عدله شاة فصاعدا أقيمت ال
مد يوما يصومه قال الشافعي وهذا إن شاء اهلل كما قال عطاء وبه أقول وهكذا بدنة إن وجبت وهكذا 
مد إن وجب عليه يف قيمة شيء من الصيد صام مكانه يوما وإن أصاب من الصيد ما قيمته أكثر من مد 



كانه يوما أخربنا مسلم عن ابن جريج عن وأقل من مدين صام يومني وهكذا كل ما مل يبلغ مدا صام م
عطاء هذا املعىن قال الشافعي فإن قال قائل فمن أين قلت مكان املد صيام يوم وما زاد على مد مما ال 

يبلغ مدا آخر صوم يوم قلت قلته معقوال وقياسا فإن قال فأين القياس به واملعقول فيه قلت أرأيت إذا مل 
يتصدق بقيمتها مترة أو لقمة ألهنا حمرمة جمزية ال تعطل بقلة قيمتها مث يكن ملن قتل جرادة أن يدع أن 

جعل فيها قيمتها فإذا بدا له أن يصوم هل جيد من الصوم شيئا جيزيه أبدا أقل من يوم فإن قال ال قلت 
فبذلك عقلنا أن أقل ما جيب من الصوم يوم وعقلنا وقسنا أن الطالق إذا كان ال يتبعض فأوقع إنسان 

تطليقة لزمته تطليقة وعقلنا أن عدة األمة إذا كانت نصف عدة احلرة فلم تتبعض احليضة نصفني  بعض
 فجلعنا عدهتا حيضتني 

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول
 فإن احلذف فيه 

  
أفصح هذا إن ثبت   خذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أ :  

  
ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

بن غياث ثبوت اهلاء يف للدراوردي وحفص    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
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باب اخلالف يف عدل الصيام والطعام    
أخربنا الربيع قالقال الشافعي رمحه اهلل قال يل بعض الناس إذا صام عن جزاء الصيد صام عن كل مد  

كني مدين وقال هل رويت يف هذا عن أصحابك يوما وإذا أطعم منه يف كفارة اليمني أطعم كل مس
شيئا يوافق قولنا وخيالف قولك قلت نعم أخربنا سعيد عن ابن جريج أن جماهدا كان يقول مكان كل 
مدين يوما فقال وكيف مل تأخذ بقول جماهد وأخذت بقول عطاء يطعم املسكني حيث وجب إطعامه 

مل تقل إذا قلت يف فدية األذى يطعمه مدين يف كل مدا إال يف فدية األذى فإنك قلت يطعمه مدين ومل 
موضع قال الشافعي فقلت له جيمع بني مسألتيك جواب واحد إن شاء اهلل قال فاذكره قال الشافعي 

أصل ما ذهبنا إليه حنن وأنت ومن نسبناه معنا إىل الفقه فالفرض عليه يف تأدية ما جيب عليه من أن ال 
ن أحكام اهلل جل ثناؤه مث أحكام رسوله من وجهني جيمعهما معا أهنما يقول إال من حيث يعلم ويعلم أ

تعبد مث يف التعبد وجهان فمنه تعبد ألمر أبان اهلل عز وجل أو رسوله سببه فيه أو يف غريه يف كتابه أو 
مما  سنة رسوله فذلك الذي قلنا به وبالقياس فيما هو يف مثل معناه ومنه ما هو تعبد ملا أراد اهلل عز شأنه

علمه وعلمنا حكمه ومل نعرف فيه ما عرفنا مما أبان لنا يف كتابه أو على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم 
فأدينا الفرض يف القول به واالنتهاء إليه ومل نعرف يف شيء له معىن فنقيس عليه وإمنا قسنا على ما عرفنا 

كما وصفت مل أمسع أحدا من أهل التكشيف  ومل يكن لنا علم إال ما علمنا اهلل جل ثناؤه فقال هذا كله
قال بغريه فقفىن منه على أمر أعرفه فإن أصحابنا يعطون هذه اجلملة كما وصفت ال يغادرون منها حرفا 
وختتلف أقاويلهم إذا فرعوا عليها فقلت فاقبل منهم الصواب واردد عليهم الغفلة قال إن ذلك لالزم يل 

لة ولكن انصب ملا قلت مثاال فقلت أرأيت إذا حكم رسول اهلل صلى وما يربأ آدمى رأيته من غفلة طوي
اهلل عليه وسلم يف اجلنني بغرة قلنا وقلت قيمتها مخسون دينارا وهو لو كان حيا كانت فيه ألف دينار أو 
ميتا مل يكن فيه شيء وهو ال خيلو أن يكون ميتا أو حيا فكان مغيب املعىن حيتمل احلياة واملوت إذا جىن 

يه قهل قسنا عليه ملففا أو رجال يف بيت ميكن فيهما املوت واحلياة ومها مغيبا املعىن قال ال قلت وال عل
قسنا عليه شيئا من الدماء قال ال قلت ومل قال ألنا تعبدنا بطاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه ومل نعرف 

عليهما عمامة وال برقع وال قفازان سبب ما حكم له به قلت فهكذا قلنا يف املسح على اخلفني ال يقاس 
 قال وهكذا قلنا فيه ألن فيه فرض وضوء 
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وخص منه اخلفان خاصة فهو تعبد ال قياس عليه قلت وقسنا حنن وأنت إذ قضى النيب صلى اهلل عليه   

 ملك وسلم أن اخلراج بالضمان أن اخلدمة كاخلراج قال نعم قلت ألنا عرفنا أن اخلراج حادث يف
املشتري وضمنه منه ومل تقع عليه صفقة البيع قال نعم ويف هذا كفاية من مجلة ما أردت وداللة عليه من 

أن سنة مقيس عليها وأخرى غري مقيس عليها وكذلك القسامة ال يقاس عليها غريها ولكن أخربين 
فإما أن يصوم مكان كل باألمر الذي له اخترت أن لكل مسكني مدا إال يف فدية األذى إذا ترك الصوم 

مد يوما فيكون صوم يوم مكان مد فإن ثبت لك املد فصحيح ال أسألك عنه إال فيما قلت أن صوم 
اليوم يقوم مقام إطعام مسكني فقلت له حكم اهلل عز وجل على املظاهر إذا عاد ملا قال فتحرير رقبة فإن 

سكينا فكان معقوال أن إمساك املظاهر عن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني م
أن يأكل ستني يوما كإطعام ستني مسكينا وهبذا املعىن صرت إىل أن إطعام مسكني مكان كل يوم قال 
فهل من دليل مع هذا قلت نعم أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم املصيب ألهله هنارا يف شهر رمضان هل 

تصوم شهرين متتابعني فقال ال فسأله هل تقدر أن تطعم ستني جتد ما تعتق قال ال فسأله هل تستطيع أن 
مسكينا فقال ال فأعطاه عرق متر فأمره أن يتصدق به على ستني مسكينا فأدى املؤدى للحديث أن يف 

العرق مخسة عشر صاعا قال أو عشرين ومعروف أن العرق يعمل على مخسة عشر صاعا ليكون الوسق 
املسكني مد طعام ومكان إطعام املسكني صوم يوم قال أما صوم يوم مكان  به أربعة فذهبنا إىل أن إطعام

كل مسكني فكما قلت وأما إطعام املسكني مدا فإذا قال أوعشرين صاعا قلت فهذا مد وثلث لكل 
مسكني قال فلم ال تقول به قلت فهل علمت أحدا قط قال إال مدا أو مدين قال ال قلت فلو كان كما 

د خالفته ولكنه احتياط من احملدث وهذا كما قلت يف العرق مخسة عشر صاعا قلت أنت كنت أنت ق
وعلى ذلك كانت تعمل فيما أخربين غري واحد من أهل العلم باليمن أنه كانوا جيعلوهنا معايري كاملكاييل 

على مخسة عشر صاعا بالتمر قال فقد زعمت أن الكفارة يف الطعام وإصابة املرأة تعبد ألمر قد عرفته 
وعرفناه معك فأبن أن الكفارة يف فدية األذى وغريها تعبد ال يقاس عليه قلت أليس قال رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم لكعب بن عجرة يف الطعام فرقا بني ستة مساكني فكان ذلك مدين مدين قال بلى قلت 



قسنا الطعام على وأمره فقال أو صم ثالثة أيام قال بلى قلت وقال أو انسك شاة قال بلى قلت فلو 
 الصوم أما نقول صوم يوم مكان إطعام مسكينني قال بلى قلت ولو قسنا الشاة بالصوم كانت 
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شاة عدل صيام ثالثة أيام قال بلى قلت وقد قال اهلل عز وجل يف املتمتع فما استيسر من اهلدى فمن مل   
جعل البدل من شاة صوم عشرة أيام قال نعم وقلت جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم ف

قال اهلل عز وجل  فكفارته إطعام عشرة مساكني  اآلية فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكني قال 
نعم قلت والرقبة يف الظهار والقتل كان ستني يوما قال نعم وقد بان أن صوم ستني يوما أوىل بالقرب 

ن صوم يوم أوىل بإطعام مسكني منه بإطعام مسكينني ألن صوم يوم من الرقبة من صوم عشرة وبان يل أ
جوع يوم وإطعام مسكني إطعام يوم فيوم بيوم أوىل أن يقاس عليه من يومني بيوم وأوضح من أنه أوىل 
األمور بالقياس قال فهل فيه من أثر أعلى من قول عطاء قلت نعم أخربنا مالك قال الشافعي قال فهل 

ك من أهل ناحيتك فقلت نعم زعم منهم زاعم ما قلت من أن الكفارات مبد النيب خالفك يف هذا غري
صلى اهلل عليه وسلم إال كفارة الظهار فإهنا مبد هشام قال فلعل مد هشام مدين فيكون أراد قولنا مدين 
 وإمنا جعل مد هشام علما قلت ال مد هشام مد وثلث مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم أو مد ونصف قال
الشافعي فقال فالغين باملسألة عن هذا القول إذا كان كما وصفت غىن مبا ال يعيد وال يبدي كيف جاز 

ألحد أن يزعم أن الكفارات مبد خمتلف أرأيت لو قال له إنسان هي مبد أكرب من مد هشام أضعافا 
أو رأيت الكفارات والطعام مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم وما سواه مبد حمدث الذي هو أكرب من هشام 

إذ نزلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم كيف جاز أن تكون مبد رجل مل خيلق أبوه ولعل جده مل خيلق 
يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم وإمنا قال الناس هي مدان مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم أو مد مبد 

من قول أهل الدنيا يف الكفارات قال  النيب صلى اهلل عليه وسلم فما أدخل مدا وكسرا هذا خروج
الشافعي وقلت له وزعم بعد أهل ناحيتنا أيضا أن على غري أهل املدينة من الكفارات أكثر مما على أهل 
املدينة ألن الطعام فيهم أوسع منه باملدينة قال فما قلت ملن قال هذا قال الشافعي فقلت له أرأيت الذين 



للنب والذين يقتاتون احلنظل والذين يقتاتون احليتان ال يقتاتون غريها يقتاتون الفث والذين يتقاتون ا
والدين السعر عندهم أغلى منه باملدينة بكثري كيف يكفرون ينبغي يف قوهلم أن يكفروا أقل من كفارة 

أهل املدينة ويكفرون من الدخن وهو نبات يقتاته بعض الناس يف اجلدب وينبغي إذا كان سعر أهل 
خص من سعر أهل بلد أن املدينة أر  
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يكون من يكفر يف زمان غالء السعر ببلد أقل كفارة من أهل املدينة إن كان إمنا زعم أن هذا لغالء   
سعر أهل املدينة وقيل له هل رأيت من فرائض اهلل شيئا خفف عن أحد أو اختلفوا يف صالة أو زكاة أو 

غري قائل هذا أنه قال الطعام حيث شاء املكفر يف احلج والصوم حد أو غريه قال الشافعي وزعم زاعم 
كذلك قال الشافعي فقيل له لئن زعمت أن الدم ال يكون إال مبكة ما ينبغي أن يكون الطعام إال مبكة 

كما قلت ألهنما طعامان قال فما حجتك يف الصوم قلت أذن اهلل للمتمتع أن يكون من صومه ثالث يف 
ع ومل يكن يف الصوم منفعة ملساكني احلرم وكان على بدن الرجل فكان عمال بغري احلج وسبعة إذا رج

 وقت فيعمله حيث شاء 
باب هل ملن أصاب الصيد أن يفديه بغري النعم    
قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا  

إىل قوله صياما فكان املصيب مأمورا بأن يفديه وقيل له من النعم أو كفارة  عدل منكم هديا بالغ الكعبة
طعام مساكني أو عدل ذلك صياما فاحتمل أن يكون جعل له اخليار بأن يفتدى بأي ذلك شاء وال 

يكون له أن خيرج من واحد منها وكان هذا أظهر معانيه وأظهرها األوىل باآلية وقد حيتمل أن يكون أمر 
وجده فإن مل جيده فطعام فإن مل جيده فصوم كما أمر يف التمتع وكما أمر يف الظهار واملعىن  هبدى إن

األول أشبههما وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر كعب ابن عجرة بأن يكفر بأي الكفارات 
خر فإن قال قائل شاء يف فدية األذى وجعل اهلل تعاىل إىل املوىل أن يفيء أو يطلق وإن احتمل الوجه اآل

فهل قال ما ذهبت إليه غريك قيل نعم أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء قال هديا بالغ 



الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما قال عطاء فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه إن 
من أجل قوله اهلل عز وجل  كان ذا يسار أن يهدى جزورا أو عدهلا طعاما أو عدهلا صياما أيتهن شاء

فجزاء كذا وكذا وكل شيء يف القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج فقلت لعطاء 
أرأيت إن قدر على الطعام أال يقدر على عدل الصيد الذي أصاب قال ترخيص اهلل عسى أن يكون 

لنا إليه ذلك كان له أن يفعل أية عنده طعام وليس عنده مثن اجلزور وهي الرخصة قال الشافعي إذا جع
 شاء وإن كان قادرا على اليسري معه 
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واالختيار واالحتياط له أن يفدى بنعم فإن مل جيد فطعام وأن ال يصوم إال بعد اإلعواز منهما أخربنا   
صدقة أو  سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار يف قول اهلل عز وجل ففدية من صيام أو

نسك له أيتهن شاء أخربنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كل شيء يف القرآن أو أو له 
أية شاء قال ابن جريج إال يف قوله إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله فليس مبخري فيها قال الشافعي 

قيل للشافعي فهل قال أحد ليس هو وكما قال ابن جريج وعمرو يف احملارب وغريه يف هذه املسألة أقول 
باخليار فقال نعم أخربنا سعيد عن ابن جريج عن احلسن ابن مسلم قال من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه 
شاة فذلك الذي قال اهلل فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما أو كفارة طعام مساكني فذلك الذي ال يبلغ 

ه هدى قال أو عدل ذلك صياما عدل النعامة وعلد أن يكون فيه هدى العصفور يقتل فال يكون في
العصفور قال ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء فقال عطاء كل شيء يف القرآن أو أو خيتار منه صاحبه ما 

شاء قال الشافعي وبقول عطاء يف هذا أقول قال اهلل عز وجل يف جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
وقال جل ثناؤه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية  طعام مساكني أو عدل ذلك صياما

من صيام أو صدقة أو نسك وروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال لكعب بن عجرة أي 
ذلك فعلت أجزأك قال الشافعي ووجدهتما معا فدية من شيء أفيت قد منع احملرم من إفاتته األول الصيد 

افعي فكل ما أفاته احملرم سوامها مما هنى عن إفاتته فعليه جزاؤه وهو باخليار بني أن والثاين الشعر قال الش



يفديه من النعم أو الطعام أو الصوم أي ذلك شاء فعل كان واجدا وغري واجد قال اهلل عز وجل  فمن 
تمتع بالعمرة متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدى فمن مل جيد فصيام  اآلية قال الشافعي فكان ال

إىل احلج ليس فإفاتة شيء جعل اهلل عز وجل فيه اهلدى فما فعل احملرم من فعل جتب عليه فيه الفدية 
وكان ذلك الفعل ليس بإفاتة شيء فعليه أن يفديه من النعم إن بلغ النعم وليس له أن يفديه بغري النعم 

بسه أو جامع أو نال من امرأته أو ترك وهو جيد النعم وذلك مثل طيب ما تطيب به أو لبس ما ليس له ل
 من نسكه أو ما يف معىن هذا 
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قال الشافعي فإن قال فما معىن قول اهلل عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قلت اهلل   
ليه يف أعلم أما الظاهر فإنه مأذون حبالق الشعر للمرض واألذى يف الرأس وإن مل ميرض فإذا جعلت ع

موضع الفدية النعم فقلت ال جيوز إال من النعم ما كانت موجودة فأعوز املفتدى من النعم حلاجة أو 
انقطاع من النعم فكان يقدر على طعام قوم الذي وجب عليه دراهم والدراهم طعاما مث تصدق بالطعام 

إذا قسته على هذه املتعة على كل مسكني مبد وإن أعوز من الطعام صام عن كل مد يوما فإن قال قائل ف
فكيف مل تقل فيه ما قلت يف املتمتع قيل له إن شاء اهلل قسته عليه يف أنه جامعه يف أنه فعل ال إفاتة 

وفرقت بينه وبينه أنه خيتلف فيكون بدنة على قدر عظم ما أصاب وشاة دون ذلك فلما كان ينتقل فيقل 
املتعة الذي ال يكون على أحد إذا وجد أقل وال  ويكثر بقدر عظم ما أصاب فارق يف هذا املعىن هدى

أكثر منه وإن زاد عليه كان متطوعا قال الشافعي فصرنا بالطعام والصوم إىل املعىن املعقول يف القرآن من 
كفارة املظاهر والقتل واملصيب أهله يف شهر رمضان ومن هذا ترك البيتوته ب مىن وترك املزدلفة 

من عرفة وترك اجلمار وما أشبهه اإلعواز من هدى املتعة ووقته قال  واخلروج قبل أن تغيب الشمس
الشافعي قال اهلل تعاىل فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدى إىل قوله عشرة كاملة قال 
الشافعي فدل الكتاب على أن يصوم يف احلج وكان معقوال يف الكتاب أنه يف احلج الذي وجب به 

نه ال يكون الصوم إال بعد الدخول يف احلج ال قبله يف شهور احلج وال غريها قال الصوم ومعقوال أ



الشافعي فمن متتع بالعمرة إىل احلج فإن أهل باحلج يف شوال أو ذي القعدة أو ذي احلجة كان له أن 
يصوم حني يدخل يف احلج وعليه أن ال خيرج من احلج حىت يصوم إذا مل جيد هديا وأن يكون آخر ماله 

من األيام يف آخر صيامه الثالث يوم عرفة وذلك أنه خيرج من الغد من يوم عرفة أخربنا إبراهيم بن سعد 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها يف املتمتع إذا مل جيد هديا ومل يصم قبل يوم 

ك عرفة فليصم أيام مىن أخربنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه مثل ذل  
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قال الشافعي وهبذا نقول وهو معىن ما قلنا واهلل أعلم ويشبه القرآن قال الشافعي واختلف عطاء   
وعمرو بن دينار يف وجوب صوم املتمتع أخربنا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء 

مرو ابن دينار إذا أهل باحلج وجب عليه أنه قال ال جيب عليه الصوم حىت يوايف عرفة مهال باحلج وقال ع
الصوم قال الشافعي وبقول عمرو بن دينار نقول وهو أشبه بالقرآن مث اخلرب عن عائشة وابن عمر قال 
الشافعي فإذا أهل باحلج مث مات من ساعته أو بعد قبل أن يصوم ففيها قوال أحدمها أن عليه دم املتعة 

أن يصام عنه وهذا قول حيتمل والقول الثاين ال دم عليه وال صوم  ألنه دين عليه ألنه مل يصم وال جيوز
ألن الوقت الذي وجب عليه فيه الصوم وقت زال عنه فرض الدم وغلب على الصوم فإن كان بقى مدة 
ميكنه أن يصوم فيها ففرط تصدق عنه مكان الثالثة األيام ثالثة أمداد حنطة ألن السبعة ال جتب عليه إال 

ىل أهله ولو رجع إىل أهله مث مات ومل يصم الثالثة وال السبع تصدق عنه يف الثالث وما بعد الرجوع إ
أمكنه صومه من السبع فتركه يوما كان ذلك أو أكثر قال الشافعي يف صوم املتمتع أيام مىن هنى رسول 

 يكن عن اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صوم أيام مىن وال جند السبيل إىل أن يكون النهي خاصا إذا مل
النيب صلى اهلل عليه وسلم داللة بأن هنيه إمنا هو على ما ال يلزم من الصوم وقد جيوز أن يكون من قال 
يصوم املتمتع أيام مين ذهب عليه هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عنها فال أرى أن يصوم أيام مىن وقد 

رجا من احلج حيل به إذا طاف بالبيت كنت أراه وأسأل اهلل التوفيق قال الشافعي ووجدت أيام مىن خا
النساء فلم جيز أن أقول هذا يف احلج وهو خارج منه وإن بقى عليه بعض عمله فإن قال قائل فهل حيتمل 



اللسان أن يكون يف احلج قيل نعم حيتمله اللسان ما بقى عليه من احلج شيء احتماال مستكرها باطنا ال 
طواف الذي حيل به من حجه النساء شهرا أو شهرين يصومهن ظاهرا ولو جاز هذا جاز إذا مل يطف ال

على أنه صامهن يف احلج قال ولو جاز أن يصوم أيام مىن جاز فيها يوم النحر ألنه منهى عن صومه 
 وصومها وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صومها مرة كنهيه عن صوم يوم النحر مرة ومرارا 
 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فصيح

 بست من شوال 
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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باب احلال اليت يكون املرء فيها معوزا مبا لزمه من فدية    
يه بدنة فليس له أن خيرج منها إذا كان قادرا عليها فإن قدر قال الشافعي إذا حج الرجل وقد وجبت عل 

على اهلدى مل يطعم وإن مل يقدر على اهلدى أطعم وال يكون الطعام واهلدى إال مبكة وإن مل يقدر على 
واحد منهما صام حيث شاء ولو صام يف فوره ذلك كان أحب إىل أخربنا سعيد عن ابن جريج عن 

فتدى ما بلغين يف ذلك شيء وإين ألحب أن يصنعه يف فوره ذلك أخربنا سعيد عطاء أنه قال يف صيام امل
عن ابن جريج قال كان جماهد يقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك يف حجه ذلك أو عمرته أخربنا 

سعيد عن ابن جريج أن سليمان بن موسى قال يف املفتدى بلغين أنه فيما بني أن صنع الذي وجبت عليه 
وبني أن حيل إن كان حاجا أن ينحر وإن كان معتمرا بأن يطوف قال الشافعي وهذا إن شاء فيه الفدية 

اهلل هكذا فإن قال قائل ما دل على ما وصفت قيل إن كانت الفدية شيئا وجبت حبج وعمرة فأحب إىل 
أن يفتدى يف احلج والعمرة وذلك أن إصالح كل عمل فيه كما يكون إصالح الصالة فيها وإن كان 

ا يفارق الصالة بأن الفدية غري احلج وإصالح الصالة فاالختيار فيه ما وصفت وقد روى أن ابن هذ



عباس أمر رجال يصوم وال يفتدى وقدر له نفقته فكأنه لوال أنه رأى الصوم جيزيه يف سفره لسأله عن 
 حج أو يسره ولقال آخر هذا حىت تصري إىل قال الشافعي فأنظر إىل حال من وجبت عليه الفدية يف

عمرة يف ذلك احلج أو العمرة فإن كان واجدا للفدية اليت ال جيزيه إذا كان واجدا غريها جعلتها عليه ال 
خمرج له منها فإذا جعلتها عليه فلم يفتد حىت أعوز كان دينا عليه حىت يؤديه مىت قدر عليه وأحب إىل أن 

ا كان غري قادر تصدق فإن مل يقدر صام فإن يصوم احتياطا ال إجيابا مث إذا وجد أهدى قال الشافعي وإذ
صام يوما أو أكثر مث أيسر يف سفره أو بعد فليس عليه أن يهدى وإن فعل فحسن قال وإن كان معوزا 
حني وجبت فلم يتصدق ومل يصم حىت أيسر أهدى وال بد له ألنه مبتديء شيئا فال يبتديء صدقة وال 

وهو معوز يف سفره ومل يفتد حىت أيسر مث أعوز كان عليه صوما وهو جيد هديا قال وإن رجع إىل بلده 
هدى ال بد له ألنه مل خيرج من اهلدى إىل غريه حىت أيسر فال بد من هدى وأحب إىل أن يصوم احتياطا 

 ال واجبا وإذا جعلت اهلدى عليه دينا فسواء بعث به من بلده أو اشترى له مبكة فنحر عنه ال 
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حىت يذبح مبكة ويتصدق به وكذلك الطعام وأما الصوم فيقضيه حيث شاء إذا أخره عن  جيزي عنه  
 سفره وهكذا كل واجب عليه من أي وجه كان من دم أو طعام ال جيزيه إال مبكة 

فدية النعام    
أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء اخلراساين أن عمر بن اخلطاب وعثمان وعلي بن أ ي طالب وزيد  

ت وابن عباس ومعاوية رضي اهلل تعاىل عنهم قالوا يف النعامة يقتلها احملرم بدنة من اإلبل قال بن ثاب
الشافعي هذا غري ثابت عند أهل العلم باحلديث وهو قول األكثر ممن لقيت يف قوهلم إن يف النعامة بدنة 

أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه وبالقياس قلنا يف النعامة بدنة ال هبذا فإذا أصاب احملرم نعامة ففيها بدنة 
قال لعطاء فكانت ذات جنني حني مسيتها أهنا جزاء النعامة ولدت فمات ولدها قبل أن يبلغ حمله أغرمه 

قال ال قلت فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن يبلغ حمله أغرمه قال ال قال الشافعي 



وبقوله نقول يف البدنة واجلنني يف كل موضع وجبت فيه وهذا يدل على أن عطاء يرى يف النعامة بدنة 
 بدنة فأوجبت جنينا معها فينحر معها ونقول يف كل صيد يصاد ذات جنني ففيه مثله ذات جنني 

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين
 ال يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
  

حدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الوا    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

ملذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف ا    
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ال هو سادسهمثالثة إال رابعهم وال مخسة إ     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
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باب بيض النعامة يصيبه احملرم    
أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إن أصبت بيض نعامة وأنت ال تدري غرمتها قال  

الشافعي وهبذا نقول ألن بيضة من الصيد جزء منها ألهنا تكون صيدا وال أعلم يف هذا خمالفا ممن حفظت 
ة تغرم وأن اجلاهل يغرم ألن هذا إتالف قياسا على عنه ممن لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيض

قتل اخلطأ وهبذا نقول قال الشافعي ويف بيض النعام قيمته ألنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل 
من النعم وداخل فيما له قيمة من الطري مثل اجلرادة وغريها قياسا على اجلرادة فإن فيها قيمتها فقلت 

ها شيئا عاليا قال أما شيء يثبت مثله فال فقلت فما هو فقال أخربين الثقة عن أ ي للشافعي فهل تروي في
الزناد عن األعرج أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف بيضة النعامة يصيبها احملرم قيمتها أخربنا سعيد بن 

يف بيضة  سامل عن سعيد بن بشري عن قتادة عن عبداهلل بن احلصني عن أ ي موسى األشعري أنه قال
النعامة يصيبها احملرم صوم يوم أو إطعام مسكني أخربنا سعيد عن سعيد بن بشري عن قتادة عن أ ي عبيدة 
عن عبداهلل بن مسعود مثله فقلت للشافعي أفرأيت إن كان يف بيضة النعامة فرخ فقال يل كل ما أصاب 

قيمته باملوضع الذي أصابه فيه وتقومه عليه  احملرم مما ال مثل له من النعم وال أثر فيه من الطائر فعليه فيه
كما تقومه لو أصابه وهو إلنسان فتقوم البيضة ال فرخ فيها قيمة بيضة ال فرخ فيها والبيضة فيها فرخ 
قيمة بيضة فيها فرخ وهو أكثر من قيمة بيضة ال فرخ فيها قلت فإن كانت البيضة فاسدة قال تقومها 

بقيمتها وإن مل يكن هلا قيمة فال شيء عليك فيها قلت للشافعي فاسدة إن كانت هلا قيمة وتتصدق 
أفيأكلها احملرم قال ال ألهنا من الصيد وقد يكون منها صيد قلت للشافعي فالصيد ممتنع وهو غري ممتنع 

قال الشافعي وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصا وصغريا فيكون غري ممتنع واحملرم جيزيه إذا أصابه 
ان ممتنعا أؤ يؤول إىل االمتناع قال وقد تؤول البيضة إىل أن يكون منها فرخ مث يؤول إىل إن ذلك قد ك

أن ميتنع اخلالف يف بيض النعام فقلت للشافعي أخالفك أحد يف بيض النعامة قال نعم قلت قال ماذا قال 
من قال قوم إذا كان يف النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروي هذا عن علي رضي اهلل عنه   
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وجه ال يثبت أهل العلم باحلديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شيء مل جيزه مبغيب يكون   

وال يكون وإمنا جيزيه بقائم قلت للشافعي فهل خالفك غريه قال نعم رجل كأنه مسع هذا القول فاحتذى 
جنني األمة عشر قيمة األمة قلت أفرأيت  عليه قلت وما قال فيه قال عليه عشر قيمة أمه كما يكون يف

هلذا وجها قال ال البيضة إن كانت جنينا كان مل يصنع شيئا من قبل أهنا مزايلة ألمها فحكمها حكم 
نفسها واجلنني لو خرج من أمه مث قتله إنسان وهو حي كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتا فقطعه 

ضة يف حال ميت أوحى فقد فرق بينهما وما للبيضة إنسان مل يكن عليه شيء فإن شئت فاجعل البي
واجلنني إمنا حكم البيضة حكم نفسها فال جيوز إذا كانت ليست من النعم إال أن حيكم فيها بقيمتها قال 

الشافعي ولقد قال يل قائل ما يف هذه البيضة شيء ألهنا مأكولة غري حيوان وللمحرم أكلها ولكن هذا 
 خالف مذهب أهل العلم 

ب بقر الوحش ومحار الوحش والثيتل والوعل با   

قلت للشافعي أرأيت احملرم يصيب بقرة الوحش أو محار الوحش فقال يف كل واحد منهما بقرة فقلت  
للشافعي ومن أين أخذت هذا فقال قال اهلل تبارك وتعاىل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 

الشافعي ومثل ما قتل من النعم يدل على أن املثل على مناظرة  متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال
البدن فلم جيز فيه إال أن ينظر إىل مثل ما قتل من داوب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إىل الكبش فإذا 

جاوز الكبش رفع إىل بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إىل بدنة وال جياوز شيء مما يؤدي من دواب الصيد 
أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إىل أصغر منها فهكذا القول يف دواب الصيد أخربنا  بدنة وإذا كان

مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف بقرة الوحش بقرة ويف محار الوحش بقرة ويف األروى بقرة 
أخربنا سعيد عن إسرائيل عن أ ي إسحق اهلمداين عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال يف بقرة 

الوحش بقرة ويف اإلبل بقرة قال الشافعي وهبذا نقول قال الشافعي واألروى دون البقرة املسنة وفوق 
 الكبش وفيه عضب ذكرا وأنثى أي ذلك شاء فداه به 
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قال الشافعي وإن قتل محار وحش صغريا أو ثيتال صغريا فداه ببقرة صغرية ويفدى الذكر بالذكر   
ى قال وإذا أصاب أروى صغرية خفضناه إىل أصغر منه من البقر حىت جيعل فيه ماال يفوته واألنثى باألنث

وهكذا ما فدى من دواب الصيد قال الشافعي إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوب فضرهبا فألقت 
ما يف بطنها حيا فمات فدامها ببقرة وولد بقرة مولود وهكذا هذا يف كل ذات محل من الدواب قال 

شافعي وإن خرج ميتا وماتت أمه فأراد فداءه طعاما يقوم املصاب منه ماخضا مبثله من النعم ماخضنا ال
ويقوم مثن ذلك املثل من النعم طعاما أخربنا مالك وسفيان بن عيينة عن أ ي الزبري عن جابر أن عمر بن 

من مفتينا املكيني  اخلطاب رضي اهلل عنه قضى يف الضبع بكبش قال الشافعي وهذا قول من حفظت عنه
قال الشافعي يف صغار الضبع صغار الضأن وأخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه مسع ابن 
عباس رضي اهلل عنهما يقول يف الضبع كبش حدثنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد عن ابن 

 عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها جريج عن عكرمة موىل ابن عباس قال أنزل رسول اهلل صلى اهلل
كبشا قال الشافعي وهذا حديث ال يثبت مثله لو انفرد وإمنا ذكرناه ألن مسلم بن خالد أخربنا عن ابن 

جريج عن عبداهلل بن عبيد بن عمري عن ابن أ ي عمار قال ابن أ ي عمار سألت جابرا ابن عبداهلل عن 
قلت مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال نعم الضبع أصيد هي قال نعم قلت أتؤكل قال نعم 

قال الشافعي ويف هذا بيان أنه إمنا يفدى ما يؤكل من الصيد دون ما ال يؤكل أخربنا سفيان عن ابن أ ي 
 جنيح عن جماهد أن عليا بن أ ي طالب رضي اهلل عنه قال الضبع 

 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية) واز حذف التاء يف مثل والقول جب
 ذلك حيتاج إىل نقل 

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
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باب يف الغزال    
أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك وسفيان بن عيينة عن أ ي الزبري عن جابر أن عمر  

ابن اخلطاب قضى يف الغزال بعنز قال الشافعي وهبذا نقول والغزال ال يفوت العنز أخربنا سعيد عن 
ن ابن عباس أنه قال يف الظيب تيس أعفر أو إسرائيل ابن يونس عن أ ي إسحق عن الضحاك بن مزاحم ع

شاة مسنة قال الشافعي يفدى الذكران بالذكران واإلناث باإلناث مما أصيب واإلناث يف هذا كله أحب 
إىل أن يفدى به إال أن يكون يصغر عن بدل املقتول فيفدى الذكر ويفدى بالذي يلحق بأبداهنما أخربنا 

عن مساك عن عكرمة أن رجال بالطائف أصاب ظبيا وهو حمرم سعيد بن سامل عن إسرائيل بن يونس 
فأتى عليا فقال أهد كبشا أو قال تيسا من الغنم قال سعيد وال أراه إال قال تيسا قال الشافعي وهبذا 

نأخذ ملا وصفت قبله مما يثبت فأما هذا فال يثبته أهل احلديث أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن 
لغزال شاة أخربنا مالك وسفيان عن أ ي الزبري عن جابر أن عمر بن اخلطاب قضى يف عطاء أنه قال يف ا

األرنب بعناق أخربنا سعيد بن سامل عن إسرائيل بن يونس عن أ ي إسحق عن الضحاك بن مزاحم عن 
ابن عباس أنه قال يف األرنب شاة أخربنا سعيد عن ابن جريج أن جماهدا قال يف األرنب شاة قال 

الصغرية والكبرية من الغنم يقع عليها اسم شاة فإن كان عطاء وجماهد أرادا صغرية فكذلك الشافعي 
نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفنامها وقلنا قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه وما روي عن ابن 

ما يشبه قوهلما عباس من أن فيها عناقا دون املسنة وكان أشبه مبعىن كتاب اهلل تعاىل وقد روى عن عطاء 
 أخربنا سعيد بن سامل عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أ ي رباح أنه قال يف األرنب عناق أو محل 

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  



نا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبث    
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باب يف الريبوع    
أخربنا مالك وسفيان عن أ ي الزبري عن جابر أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قضى يف الريبوع جبفرة  

بن مسعود أخربنا سعيد عن الربيع بن أخربنا سفيان عن عبدالكرمي اجلزري عن أ ي عبيدة بن عبداهلل 
 صبيح عن عطاء ابن أ ي رباح أنه قال يف الريبوع جفرة قال الشافعي وهبذا كله نأخذ 

باب الثعلب    
أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول يف الثعلب شاة أخربنا سعيد عن ابن جريج عن  

علب شاة عياش ابن عبداهلل بن معبد أنه كان يقول يف الث  

باب الضب    
أخربنا ابن عيينة عن خمارق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا  

ففقر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له عمر احكم فيه يا أربد فقال أنت خري مين يا أمري 
رك أن تزكيين فقال أربد أرى فيه جديا قد املؤمنني وأعلم فقال له عمر إمنا أمرتك أن حتكم فيه ومل آم

مجع املاء والشجر فقال عمر فذاك فيه أخربنا سعيد بن سامل عن عطاء أنه قال يف الضب شاة قال 
الشافعي إن كان عطاء أراد شاة صغرية فبذلك نقول وإن كان أراد مسنة خالفناه وقلنا بقول عمر فيه 

 وكان أشبه بالقرآن 
 ID ' '    إال جاهل غيبيتوقف فيه .  

  
والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -

  



الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   م سيبويه كما جواز الوجهني قد ثبت من كال :  
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز   الليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت تريد األيام و :  
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باب الوبر    
أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف الوبر إن كان يؤكل شاة قال الشافعي قول عطاء إن  

 كان يؤكل يدل على أنه إمنا يفدى ما يؤكل قال الشافعي فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة
 وليس بأكثر من جفرة بدنا أخربنا سعيد أن جماهدا قال يف الوبر شاة 

باب أم حبني    
أخربنا سفيان عن مطرف عن أ ي السفر أن عثمان بن عفان قضى يف أم حبني حبمالن من الغنم قال  

الشافعي يعىن محال قال الشافعي إن كانت العرب تأكلها فهي كما روى عن عثمان يقضى فيها بولد 
محل أو مثله من املعز مما ال يفوته  شاة  

باب دواب الصيد اليت مل تسم    



قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل كل دابة من الصيد املأكول مسيناها ففداؤها على ما ذكرنا وكل دابة من  
دواب الصيد املأكول مل نسمها ففداؤها قياسا على ما مسينا فداءه منها ال خيتلف فيما صغر عن الشاة 

ا أوالد الغنم يرفع يف أوالد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حىت يكون الصيد جمزيا مبثل بدنه من أوالد منه
الغنم أو أكرب بدنا منه شيئا وال جيزي دابة من الصيد إال من النعم والنعم اإلبل والبقر والغنم قال 

قر البقر وللغنم الغنم قيل الشافعي فإن قال قائل ما دل على ما وصفت والعرب تقول لالبل األنعام وللب
هذا كتاب اهلل تعاىل كما وصفت فإذا مجعتها قلت نعما كلها وأضفت األدىن منها إىل األعلى وهذا 

معروف عند أهل العلم هبا وقد قال اهلل تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم فال أعلم خمالفا 
زواج الثمانية قال اهلل تعاىل  من الضأن اثنني ومن املعز اثنني أنه عىن اإلبل والبقر والغنم والضأن وهي األ

قل آلذكرين حرام أم األثنيني  اآلية وقال ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني فهي هبيمة األنعام وهي 
األزواج الثمانية وهي األنسية اليت منها الضحايا والبدن اليت يذبح احملرم وال يكون ذلك من غريها من 

ش الوح  

 ID ' '    عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل
 أجري عليها 

  
هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
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فدية الطائر يصيبه احملرم    
 قال اهلل تعاىل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم إىل قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم قال الشافعي رمحه اهلل 

قال الشافعي وقول اهلل عز وجل مثل ما قتل من النعم يدل على أنه ال يكون املثل من النعم إال فيما له 
لرتوع يف مثل منه واملثل لدواب الصيد ألن النعم دواب رواتع يف األرض والدواب من الصيد كهي يف ا



األرض وأهنا دواب مواش ال طوائر وأن أبداهنا تكون مثل أبدان النعم ومقاربة هلا وليس شيء من الطري 
يوافق خلق الدواب يف حال وال معانيها معانيها فإن قال قائل فكيف تقدى الطائر وال مثل له من النعم 

إن قال فأين االستدالل بالكتاب قيل قال قيل فديته باالستدالل بالكتاب مث اآلثار مث القياس واملعقول ف
اهلل عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما 
فدخل الصيد املأكول كله يف التحرمي ووجدت اهلل عز وجل أمر فيما له مثل منه أن يفدى مبثله فلما 

ما ووجدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقضى بقضاء يف كان الطائر ال مثل له من النعم وكان حمر
الزرع بضمانه واملسلمون يقضون فيما كان حمرما أن يتلف بقيمته فقضيت يف الصيد من الطائر بقيمته 
بأنه حمرم يف الكتاب وقياسا على السنة واإلمجاع وجعلت تلك القيمة ملن جعل اهلل له املثل من الصيد 

ه ألهنما حمرمان معا ال مالك هلما أمر بوضع املبدل منهما فيمن حبضرة الكعبة من احملرم املقضى جبزائ
 املساكني 

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة
 وجزء منها 

  
أم مل ترد واقتصر  فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

ري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذك    
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  



أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :
  

م غريه وإال فليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من كال   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
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فدية احلمام    
أخربنا سعيد بن سامل عن عمر بن سعيد بن أ ي حسني عن عبداهلل بن كثري الداري عن طلحة بن أ ي  

قال قدم عمر بن اخلطاب مكة فدخل دار الندوة يف يوم اجلمعة وأراد أن حفصة عن نافع بن عبداحلرث 
يستقرب منها الرواح إىل املسجد فألقى رداءه على واقف يف البيت فوقع عليه طري من هذا احلمام 

فأطاره فانتزته حية فقتلته فلما صلى اجلمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي يف شيء 
م إين دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إىل املسجد فألقيت ردائي على هذا صنعته اليو

الواقف فوقع عليه طري من هذا احلمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف 
يها اآلخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت يف نفسي أين أطرته من منزلة كان فيها آمنا إىل موقعة كان ف

حتفه فقلت لعثمان كيف ترى يف عنز ثنية عفراء حنكم هبا على أمري املؤمنني قال إىن أرى ذلك فأمر هبا 
عمر أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبيداهلل بن محيد قتل ابن له محامة فجاء ابن 

ت لعطاء أمن محام مكة قال عباس فقال له ذلك فقال ابن عباس اذبح شاة فتصدق هبا قال ابن جريج فقل
نعم قال الشافعي ففي قول ابن عباس داللتان إحدامها أن يف محام مكة شاة واألخرى أنه يتصدق بالفداء 

على املساكني وإذا قال يتصدق به فإمنا يعين كله ال بعضه أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء 
اة أخربنا سعيد عن ابن جريج قال قال جماهد أمر وأخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء يف احلمامة ش



عمر بن اخلطاب حبمامة فأطريت فوقعت على املروة فأخذهتا حية فجعل فيها شاة قال الشافعي من 
أصاب من محام مكة مبكة محاية ففيها شاة ابتاعا هلذه اآلثار اليت ذكرنا عن عمر وعثمان وابن عباس 

املسيب ال قياسا وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وابن   

 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض  (ستة)ثبوت اهلاء يف
 الطرق املتقدمة 

  
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :

  
غري صحيح وال فصيح   ت من شوال انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بس .  

  
ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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يف اجلراد    
أخربنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبداهلل بن أ ي عمار أخربه أنه أقبل مع معاذ بن  

ت املقدس بعمرة حىت إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار جبل وكعب األحبار يف أناس حمرمني من بي
يصطلى مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتني فملهما ونسى إحرامه مث ذكر إحرامه فألقامها فلما قدمنا 
املدينة دخل القوم على عمر ابن اخلطاب ودخلت معهم فقص كعب قصة اجلرادتني على عمر فقال عمر 

م قال إن محري حتب اجلراد قال ما جعلت يف نفسك قال درمهني قال بخ من بذلك أمرك يا كعب قال نع
درمهان خري من مائة جرادة اجعل ما جعلت يف نفسك قال الشافعي يف هذا احلديث دالئل منها إحرام 
معاذ وكعب وغريهم من بيت املقدس وهو وراء امليقات بكثري وفيه أن كعبا قتل اجلرادتني حني أخذمها 

ا كله قد قص على عمر فلم ينكره وقول عمر درمهان خري من مائة جرادة أنك تطوعت بال ذكاة وهذ



مبا ليس عليك فافعله متطوعا أخربنا سعيد عن بكري بن عبداهلل ابن األشج قال مسعت القاسم بن حممد 
يقول كنت جالسا عند عبداهلل بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو حمرم فقال فيها قبضة من 

م ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو وهذا يدل على أنه إمنا رأى عليه قيمة اجلرادة وأمره طعا
باإلحتياط ويف اجلرادة قيمتها يف املوضع الذي يصيبها فيه كان مترة أو أقل أو أكثر وهذا مذهب القوم 

مذهبهم  واهلل أعلم ووجدت مذهب عمر وابن عباس وغريهم يف اجلرادة أن فيها قيمتها ووجدت كذلك
أن يف دواب الصيد مثله من النعم بال قيمة ألن الضبع ال يسوى كبشا والغزال قد يسوى عنزا وال 

يسوى عنزا والريبوع ال يسوي جفرة واألرنب ال يسوي عناقا قلما رأيتهم ذهبوا يف دواب الصيد على 
ولو حكموا بالقيم  تقارب األبدان ال القيم ملا وصفت وألهنم حكموا يف بلدان خمتلفة أزمان شىت

الختلفت أحكامهم الختالف البلدان واألزمان ولقالوا فيه قيمته كما قالوا يف اجلرادة ووجدت مذاهبهم 
جمتمعة على الفرق بني احلكم يف الدواب والطائر ملا وصفت من أن يف الدواب مثال من النعم ويف 

جدت مذاهبهم تفرق بني احلمام وبني اجلرادة من الطائر قيمة وفيما دون احلمام قال الشافعي مث و
اجلرادة ألن العلم حييط أن ليس يسوى محام مكة شاة وإذا كان هذا هكذا فإمنا فيه اتباعهم ألنا ال 

 نتوسع يف خالفهم إال إىل مثلهم ومل 
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وز فيه إال أن يقال نعلم مثلهم خالفهم والفرق بني محام مكة وما دونه من صيد الطري يقتله احملرم ال جي  
مبا تعرف العرب من أن احلمام عندهم أشرف الطائر وأغاله مثنا بأنه الذي كانت تؤلف يف منازهلم وتراه 

أعقل الطائر وأمجعه للهداية حبيث يؤلف وسرعة األلفة وأصواته اليت هلا عندهم فضل الستحساهنم 
ا وفراخها وكانت مع هذا مأكولة ومل يكن هديرها وأنه كانوا يستمتعون هبا ألصواهتا وإلفها وهدايته

شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندها إال ألن يؤكل فيقال كل شيء من الطائر مسته العرب محامة ففيه 
شاة وذلك احلمام نفسه واليمام والقماري والدباسي والفواخت وكل ما أوقعت العرب عليه اسم محامة 

ل محام الطائر ناس الطائر أي يعقل عقل الناس وذكرت وقال قال الشافعي وقد كان من العرب من يقو



الشاعر أحن إذا محامة بطن وج تغنت فوق مرقبة حنينا وقال جرير إين تذكرين الزبري محامة تدعو مبدفع 
رامتني هديال قال الربيع وقال الشاعر وقفت على الرسم احمليل فهاجين بكاء محامات على الرسم وقع 

ر كثري قالوه فيها ذهبوا فيه إىل ما وصفت من أن أصواهتا غناء وبكاء معقول عندهم قال الشافعي مع شع
وليس ذلك يف شيء من الطائر غري ما وقع عليه اسم احلمام قال الشافعي فيقال فيما وقع عليه اسم 
ذهب احلمام من الطائر فيه شاة هلذا الفرق باتباع اخلرب عمن مسيت يف محام مكة وال أحسبه يذهب فيه م

أشبه بالفقه من هذا املذهب ومن ذهب هذا املذهب انبغى أن يقول ما مل يقع عليه اسم محامة مما دوهنا 
 أو فوقها ففيه قيمته يف املوضع الذي يصاب فيه 

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين
 ال يتقنون لفظ 

  
احلديث   .  
  

 يتربصن بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

لتاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات ا    
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
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 اخلالف يف محام مكة  
قال الشافعي وقد ذهب ذاهب إىل أن يف محام مكة شاة وما سواه من محام غري محام مكة وغريه من  

الطائر قيمته قال الشافعي ويدخل على الذي قال يف محام مكة شاة إن كان إمنا جعله حلرمة احلمام نفسه 
رام شاة قال الشافعي وال شيء يف محام أن جيعل على من قتل محام مكة خارجا من احلرم ويف غري إح

مكة إذا قتل خارجا من احلرم وقتله غري حمرم وإذا كان هذا مذهبنا ومذهبه فلس حلمام مكة إال ما 
حلمام غري مكة وإن كان ذهب إىل أنه مجع أنه يف احلرم ومن محام مكة انبغى أن يقول هذا يف كل صيد 

ومذهبه أن الصيد يقتله احملرم القارن يف احلرم كالصيد يقتله غريه قتل يف احلرم قال الشافعي ومذهبنا 
احملرم املفرد أو املعتمر خارجا من احلرم وما قال من هذا قول إذا كشف مل يكن له وجه وال يصح أن 
يقول يف محام احلرم فيه شاة وال يكون يف غري محام احلرم شاة إذا كان قوله إن محام احلرم إذا أصيب 

غري إحرام فال شيء فيه أخربنا سعيد بن سامل عن سعيد بن أ ي عروبة عن قتادة أنه قال  خارجا منه يف
إن أصاب احملرم محامة خارجا من احلرم فعليه درهم وإن أصاب من محام احلرم يف احلرم فعليه شاة قال 

يف محام الشافعي وهذا وجه من القول الذي حكيت قبله وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن جيعل 
مكة إذا أصيب خارجا من احلرم ويف غري إحرام فدية وال أحسبه يقول هذا وال أعلم أحدا يقوله وقد 

ذهب عطاء يف صيد الطري مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه أخربنا سعيد عن ابن جريج عن 
جلة والقطاة والكروان عطاء أنه قال يف كل شيء صيد من الطري احلمامة فصاعدا شاة ويف اليعقوب واحل

والكركي وابن املاء ودجاجة احلبش واخلرب شاة شاة فقلت لعطاء أرأيت اخلرب فإنه أعظم شيء رأيته 
قط من صيد الطري أخيتلف أن يكون فيه شاة قال ال كل شيء من صيد الطري كان محامة فصاعدا ففيه 

يلزمه إذا جعل يف احلمامة شاة ال لفضل  شاة قال الشافعي وإمنا تركناه على عطاء ملا وصفنا وأنه كان
احلمامة ومباينتها ما سواها أن يزيد فيما جاوزها من الطائر عليها ال يستقيم إال هذا إذا مل يفرق بينهما 

 مبا فرقنا به بينهما أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف القمري والدبسي شاة شاة 
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عامة احلمام ما وصفت ما عب يف املاء عبا من الطائر فهو محام وما شربه قطرة قطرة قال الشافعي و  

 كشرب الدجاج فليس حبمام وهكذا أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء 
بيض احلمام    
قال الشافعي رمحه اهلل ويف بيض محام مكة وغريه من احلمام وغريه مما يبيض من الصيد الذي قال  

ا يف بيض النعامة باحلال اليت يكسرها هبا فإن كسرها الفرخ فيها ففيها قيمة بيضة وإن الشافعي كما قلن
كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت إلنسان فكسرها غريه وإن كسرها فاسدة فال 
ام شيء عليه فيها كما ال يكون عليه شيء فيها لو كسرها ألحد قال الشافعي وقول عطاء يف بيض احلم

خالف قولنا فيه أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء كم يف بيضة محام مكة قال نصف درهم بني 
البيضتني درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم قال الشافعي أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة 

د بقوله أن يكون قوله يوم قاله فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها يف كل ما كسرت وإن كان أرا
 هذا حكما فيها فال نأخذ به 

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة    :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  



وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم   من ستة ألن  إمنا حذفت اهلاء :(بست من شوال) :  
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
تريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا و    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
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الطري غري احلمام    
أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال مل أر الضوع أو الضوع شك الربيع فإن كان محاما ففيه شاة  

قال الشافعي الضوع طائر دون احلمام وليس يقع عليه اسم احلمام ففيه قيمته ويف كل طائر أصابه احملرم 
ن احلمام أو أصغر وذلك أن اهلل تبارك وتعاىل قال قال الشافعي فخرج غري محام ففيه قيمته كان أكرب م

الطائر من أن يكون له مثل وكان معروفا بأنه داخل يف التحرمي فاملثل فيه بالقيمة إذا كان ال مثل له من 
النعم وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس يف اجلرادة وقول من وافقهم فيها ويف الطائر دون 

مام وقد قال عطاء يف الطائر قوال إن كان قاله ألنه يومئذ مثن الطائر فهو موافق قولنا وإن كان قاله احل



حتديدا له خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس وقوله وقول غريه يف اجلراد وأحسبه عمد به إىل 
و قياس ولوال أنه مل خيتلف يف أن حيدد به وال جيوز أن حيدد إال بكتاب أو سنة أو أمر مل خيتلف فيه أ

محام مكة ما فديناه بشاة ألنه ليس بقياس وبذلك تركنا على عطاء حتديده يف الطائر فوق احلمام ودونه 
ويف بيض احلمام ومل نأخذ ما أخذنا من قوله إال بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا ال خمالف له أو قياسا 

ال الشافعي أخربنا سعيد عن ابن جريج قال قال يل عطاء يف فإن قال قائل ما حد ما قال عطاء فيه ق
العصافري قوال بني يل فيه وفسر قال أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء وأرى اهلدهد دون احلمامة 

وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء والكعيت عصفور قال الشافعي وملا قال من هذا تركنا قوله إذا 
م عنده ويف هدهد درهم ألنه بني احلمامة وبني العصفور فكان ينبغي أن كان يف عصفور نصف دره

 جيعل يف اهلدهد لقربه من احلمامة أكثر من 
 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم

 كالم سيبويه كما 
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

م يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضه    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

ما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية و    
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باب اجلراد    
أخربنا سعيد عن ابن جريج قال مسعت عطاء يقول سئل ابن عباس عن صيد اجلراد يف احلرم فقال ال  

حمتبون يف املسجد فقال ال يعلمون  وهنى عنه قال أنا قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم
أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إال أنه قال منحنون قال الشافعي ومسلم 

أصوهبما وروى احلفاظ عن ابن جريج منحنون أخربنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف 
صيد أخربنا سعيد عن ابن جريج قال أخربنا بكري بن  اجلرادة يقتلها وهو ال يعلم قال إذا يغرمها اجلرادة

عبداهلل قال مسعت القاسم بن حممد يقول كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو 
حمرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو قال الشافعي وقوله 

يمة وقوله ولو يقول حتتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك ولنأخذن بقبضة جرادات إمنا فيها الق
أنه أكثر مما عليك أخربنا مسلم عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك عن عبداهلل بن أ ي عمار أخربه أنه 

أقبل مع معاذ بن جبل وكعب روى احلديث وهو معاذ قال الشافعي قول عمر درمهان خري من مائة 
رى يف اجلراد إال قيمته وقوله اجعل ما جعلت يف نفسك أنك مهمت بتطوع جرادة يدل على أنه ال ي

خبري فافعل ال أنه عليك قال الشافعي والدبا جراد صغار ففي الدباة منه أقل من مترة إن شاء الذي يفديه 
أو لقمة صغرية وما فدى به فهو خري منه أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدبا أقتله قال 

 ها اهلل إذا فإن قتلته فاغرم قتل ما أغرم قال قدر ما تغرم يف اجلرادة مث اقدر قدر غرامتها من غرامة ال
اجلرادة أخربنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء قتلت وأنا حرام جرادة أودبا وأنا ال أعلمه أو قتل 

افعي إذا كان احملرم على بعريه ذلك بعريي وأنا عليه قال اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات اهلل قال الش
 أو يقوده أو يسوقه غرم ما أصاب بعريه منه وإن كان بعريه متفلتا مل يغرم ما أصاب بغريه منه 
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أخربنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه قال يف جرادة إذا ما أخذها احملرم قبضة من طعام قال   
ه وما فدى به كل بيضة منه من طعام فهو خري منها وإن أصاب بيضا الشافعي إذا كسر بيض اجلراد فدا

 كثريا احتاط حىت يعلم أنه أدى قيمته أو أكثر من قيمته قياسا على بيض كل صيد 
باب العلل فيما أخذ من الصيد لغري قتله    
قال ما  أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف إنسان أخذ محامة خيلص ما يف رجلها فماتت 

أرى عليه شيئا قال الشافعي ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شيء ما كان من يف هر أو 
سبع أو شق جدار حلجت فيه أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقا أو غريه ليداويها وكان أصل أخذها ليطرح 

قال الشافعي وهذا وجه حمتمل ما يضرها عنها أو يفعل هبا ما ينفعها مل يضمن وقال هذا يف كل صيد 
ولو قال رجل هو ضامن له وإن كان أراد صالحا فقد تلف على يديه كان وجها حمتمال واهلل أعلم 

أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء بيضة محامة وجدهتا على فراشي فقال أمطها عن فراشك قال 
كهيئة ذلك معتزل قال فال متطها قال  ابن جريج فقلت لعطاء وكانت يف سهوة أو يف مكان يف البيت

الشافعي وهذا قول وبه آخذ فإن أخرجها فتلفت ضمن وهذا وجه حيتمل من أن له أن يزيل عن فراشه 
إذا مل يكسره فلو فسدت بإزالته بنقل احلمام عنها مل يكن عليه فدية وحيتمل إن فسدت بإزالته أن تكون 

على فرشاه فأزاله عن فراشه فتلف بإزالته عن فراشه كانت  عليه فدية ومن قال هذا قال احلمام لو وقع
عليه فيه فدية كما أزال عمر احلمام عن ردائه فتلف بإزالته ففداه أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء 

أنه قال وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها وال جتد حميصا عنها وال مسلكا فقتلته فليس 
يعين إن وطئته فأما أن تقتله بنفسه بغري الطريق فتغرمه ال بد قال الشافعي وقوله  عليك غرم قال الشافعي

هذا يشبه قوله يف البيضة متاط عن الفراش وقد حيتمل ما وصفت من أن هذا كله قياس على ما صنع 
 عمر بن اخلطاب يف إزالته احلمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه 
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ئر نتف ريش الطا   



أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جماهد عن أبيه وعن عطاء قاال من نتف ريش محامة أو طري من طري احلرم  
فعليه فداؤه بقدر ما نتف قال الشافعي وهبذا نقول يقوم الطائر عافيا ومنتوفا مث جيعل فيه قدر ما نقصه 

ن تلف بعد فاالحتياط أن يفديه من قيمته ما كان يطري ممتنعا من أن يؤخذ وال شيء عليه غري ذلك فإ
جبميع ما فيه ال مبا ذهب منه ألنه ال يدري لعله تلف من نتفه والقياس ال شيء عليه إذا طار ممتنعا حىت 
يعلم أنه مات من نتفه قال وإن كان املنتوف من الطائر غري ممتنع فحبسه يف بيته أو حيث شاء فألقطه 

ف منه وال شيء عليه غري ذلك قال الشافعي وإن أخر فداءه وسقاه حىت يطري ممتنعا فدى ما نقص النت
فلم يدر ما يصنع فداه احتياطا والقياس أن ال يفديه حىت يعلمه تلف قال الشافعي وما أصابه يف حال 

نتفه فأتلفه ضمن فيه التالف ألنه منعه االمتناع وإن طار طريانا غري ممتنع به كان كمن ال يطري يف مجيع 
ون طريانه طريانا ممتنعا ومن رمى طريا فجرحه جرحا ميتع معه أو كسره كسرا ال ميتنع جوابنا حىت يك

معه فاجلواب فيه كاجلواب يف نتف ريش الطائر سواء ال خيالفه فإن حبسه حىت جيرب ويصري ممتنعا قوم 
له ألنه صحيحا ومكسورا مث غرم فضل ما بني قيمتيه من قيمة جزائه وإن كان جرب أعرج ال ميتنع فداه ك

صريه غري ممتنع حبال أخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إن رمى حرام صيدا فأصابه مث مل يدر 
ما فعل الصيد فليغرمه أخربنا سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال يف حرام أخذ صيدا مث أرسله 

ذه إياه أو مات من إرساله له فمات بعد ما أرسله يغرمه قال سعيد بن سامل إذا مل يدر لعله مات من أخ
أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل 

 فليتصدق قال الشافعي االحتياط أن جيزيه وال شيء عليه يف القياس حىت يعلمه تلف 
 ID ' '   ريد األيامسرت مخسا وأنت ت :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك . 

 صمت  :أو
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
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اجلنادب والكدم    
ن ابن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى يف قتل الكدم واجلندب أترامها مبنزلة اجلرادة قال أخربنا سعيد ع 

ال اجلرادة صيد يؤكل ومها ال يؤكالن وليستا بصيد فقلت أقتلهما فقال ما أحب فإن قتلتهما فليس 
فال  عليك شيء قال الشافعي إن كانا ال يؤكالن فهما كما قال عطاء سواء ال أحب أن يقتال وإن قتال

 شيء فيهما وكل ما ال يؤكل حلمه فال يفديه احملرم 
قتل القمل    
أخربنا سفيان عن ابن أ ي جنيح قال مسعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس فسأله قال  

الشافعي من قتل من احملرمني قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قمال حالل فال فدية عليه والقملة 
ولو كانت صيدا كانت غري مأكولة فال تفدى وهي من اإلنسان ال من الصيد وإمنا قلنا إذا ليست بصيد 

أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإمنا قلنا يفتدى إذا 
ال أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها ألهنا كاإلماطة لألذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر ق

 الشافعي والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز 
 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  

  
ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :

  
ند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه ع    
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  



أفصح هذا إن ثبت   ابن عصفور فإن  صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من :  
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

اث ثبوت اهلاء يفللدراوردي وحفص بن غي    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
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احملرم يقتل الصيد الصغري أو الناقص    
ل الشافعي فاملثل مثل صفة ما قتل قال الشافعي قال اهلل تبارك وتعاىل فجزاء مثل ما قتل من النعم قا 

وشبهه الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام قال الشافعي وال حتتمل اآلية إال هذا ولو 
تطوع فأعطى بالصغري والناقص تاما كبريا كان أحب إىل وال يلزمه ذلك أخربنا سعيد بن سامل عن ابن 

هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت قال  جريج أنه قال لعطاء أرأيت لو قتلت صيدا فإذا
نعم قال ابن جريج فقلت له وواف أحب إليك قال نعم أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال إن 

قتلت ولد ظيب ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشى ففيه ولد بقرة أنسى مثله قال فإن قتلت 
كل ذلك على ذلك ولد طائر ففيه ولد شاة مثله ف  

ما يتوالد يف أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى    



أخربنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد هبا من صيد الطري  
وغريه أهو مبنزلة الصيد قال نعم وال تذحبه وأنت حمرم وال ما ولد يف القرية أوالدها مبنزلة أمهاهتا أخربنا 

عيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ومل يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطري والظباء س
مبنزلة الصيد قال الشافعي هبذا كله نأخذ وال جيوز فيه إال هذا ولو جاز إذا حتولت حال الصيد عن 

زي به ما التوحش إىل االستئناس أن يصري حكمه حكم اإلنسى جاز للمحرم ذحبه وأن يضحى به وجي
قتل من الصيد وجاز إذا توحش اإلنسى من اإلبل والبقر والشاء أن يكون صيدا جيزيه احملرم لو ذحبه أو 
قتله وال يضحى به وال جيزيء به غريه ولكن كل هذا على أصله قال الشافعي وإذا اشترك الوحشى يف 

وي الولد والفرخ كان أما أو أب الولد أو الفرخ مل جيز للمحرم قتله فإن قتله فداه كله كامال وأي أب
وذلك أن ينزو محار وحشى أتانا أهلية أو محار أهلى أتانا وحشية فتلد أو يعقوب دجاجة أو ديك 

يعقوبة فتبيض أو تفرخ فكل هذا إذا قتله احملرم فداه من قبل أن احملرم منه على احملرم خيتلط باحلالل له ال 
ميز منه حرم كاختالط اخلمر باملأكول وما أشبه هذا وإن يتميز منه وكل حرام اختلط حبالل فلم يت

 أشكل على قالت شيء من هذا 
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أخلطه وحشى أو مل خيلطه أو ما قتل منه وحشى أو إنسى فداه احتياطا ومل جيب فداؤه حىت يعلم أن   
 قد قتل وحشيا أو ما خالطه وحشى أو كسر بيض وحشى أو ما خالطه وحشى 

احلج املتوسط خمتصر    

أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا حممد بن إدريس الشافعي قال ميقات أهل املدينة من ذي احلليفة  
ومن وراء املدينة من أهل الشام واملغرب ومصر وغريها من احلجفة وأهل هتامة اليمن يلملم وأهل جند 

ق كان أحب إىل واملواقيت ألهلها اليمن وكل جند قرن وأهل املشرق ذات عرق ولو أهلوا من العقي
ولكل من مر عليها ممن أراد حجا أو عمرة فلو مر مشرقي أو مغر ي أو شامى أو مصري أو غريه بذي 
احلليفة كانت ميقاته وهكذا لو مر مدين مبيقات غري ميقاته ومل يأت من بلده كان ميقاته ميقات أهل 



لقران سواء قال ومن سلك على غري املواقيت برا أو حبرا البلد الذي مر به واملواقيت يف احلج والعمرة وا
أهل إذا حاذى املواقيت ويتأخى حىت يهل من جدر املواقيت أو من ورائه وال بأس أن يهل أحد من وراء 
املواقيت إال أنه ال مير بامليقات إال حمرما فإن ترك اإلحرام حىت جياوز امليقات رجع إليه فإن مل يرجع إليه 

قال وإذا كان امليقات قرية أهل من أقصاها مما يلى بلده وهكذا إذا كان امليقات واديا أو  أهراق دما
ظهرا أهل من أقصاه مما يلي بلده من الذي هو أبعد من احلرم وأقل ما عليه فيه أن يهل من القرية ال 

واقيت ال يريد حجا خيرج من بيوهتا أو من الوادي أو من الظهر إال حمرما ولو أنه أتى على ميقات من امل
وال عمرة فجاوزه مل حيرم مث بدا له أن حيرم أحرم من املوضع الذي بدا له وذلك ميقاته ومن كان أهله 

دون امليقات مما يلى احلرم فميقاته من حيث خيرج من أهله ال يكون له أن جياوز ذلك إال حمرما فإن 
له وكان حراما يف رجوعه ذلك وإن مل جاوزه غري حمرم مث أحرم بعدما جاوزه رجع حىت يهل من أه

 يرجع إليه أهراق دما 
 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت

 التاء مع 
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

ر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذك    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
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حرام الطهارة لال   

قال الشافعي أستحب للرجل واملرأة الطاهر واحلائض والنفساء الغسل لالحرام فإن مل يفعلوا فأهل رجل  
على غري وضوء أو جنبا فال إعادة عليه وال كفارة وما كانت احلائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنبا 

 وغري متوضيء 
اللبس لالحرام    
اللبوس يف اإلحرام يف شيء ويفترقان يف غريه فأما ما جيتمعان فيه  قال الشافعي جيتمع الرجل واملرأة يف 

فال يلبس واحد منهما ثوبا مصبوغا بطيب وال ثوبا فيه طيب والطيب الزعفران والورس وغري ذلك من 
أصناف الطيب وإن أصاب ثوبا من ذلك شيء فغسل حىت يذهب رحيه فال يوجد له ريح إذا كان الثوب 

 بأس أن يلبسه وإن مل يذهب لونه ويلبسان الثياب املصبغة كلها بغري طيب مثل يابسا أو مبلوال فال
الصبغ بالسدر واملدر والسواد والعصفر وإن نفض وأحب إىل يف هذا كله أن يلبس البياض وأحب إىل 

أن تكون ثياهبما جددا أو مغسولة وإن مل يتكن جددا وال مغسولة فال يضرمها ويغسالن ثياهبما ويلبسان 
ن الثياب ما مل حيرما فيه مث ال يلبس الرجل عمامة وال سراويل وال خفني وال قميصا وال ثوبا حميطا مما م

يلبس باخلياطة مثل القباء والدراعة وما أشبهه وال يلبس من هذا شيئا من حاجة إليه إال أنه إذا مل جيد 
شعثاء يقول مسعت ابن عباس يقول إزارا لبس أخربنا سفيان قال مسعت عمرو بن دينار يقول مسعت أبا ال

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا مل جيد احملرم نعلني لبس خفني وإذا مل جيد إزارا لبس 
سراويل أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من ال جيد نعلني يلبس 

وإذا اضطر احملرم إىل لبس شيء غري السراويل واخلفني  خفني ويقطعهما أسفل من الكعبني قال الشافعي
لبسه وافتدى والفدية صيام ثالثة أيام أو نسك شاة أو صدقة على ستة مساكني مدين مبد النيب صلى اهلل 

عليه وسلم وتلبس املرأة اخلمار واخلفني وال تقطعهما والسراويل من غري ضرورة والدرع والقميص 
يف وجهها فال ختمر وجهها وختمر رأسها فإن مخرت وجهها عامدة افتدت  والقباء وحرمها من لبسها

وإن مخر احملرم رزسه عامدا افتدى وله أن خيمر وجهه وللمرأة أن جتاىف الثوب عن وجهها تستتر به 



وجتاىف اخلمار مث تسدله على وجهها ال ميس وجهها ويلبس الرجل واملرأة املنطقة للدراهم والدنانري فوق 
وحتتها قال وإن لبست املرأة والرجل ما ليس هلما أن يلبساه  الثياب  
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ناسيني أو تطيبا ناسيني إلحرامهما أو جاهلني ملا عليهما يف ذلك غسال الطيب ونزعا الثياب وال فدية   
ىل النيب عليهما أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن أعرابيا جاء إ

صلى اهلل عليه وسلم وعليه مقطعة وبه أثر صفرة فقال أحرمت بعمرة وعلى ما ترى فقال النيب ما كنت 
فاعال يف حجك قال أنزع املنطقة وأغسل هذه الصفرة فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم فافعل يف عمرتك 

اة وال بأس أن تلبس املرأة احملرمة ما تفعل يف حجك قال الشافعي ومل يأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بكف
القفازين كان سعد بن أ ي وقاص يأمر بناته أن يلبسن القفازين يف اإلحرام وال تتربقع احملرمة قال 

الشافعي وإذا مات احملرم مل يقرب طيبا وغسل مباء وسدر ومل يلبس قميصا ومخر وجهه ومل خيمر رأسه 
حلياة أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري يفعل به يف املوت كما يفعل هو بنفسه يف ا

عن ابن عباس قال كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فخر رجل حمرم عن بعريه فوقص فمات فذكر ذلك 
للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه اللذين مات فيهما فإنه يبعث يوم 

قال سفيان وأخربين إبراهيم بن أ ي جرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب  القيامة مهال أو ملبيا
صلى اهلل عليه وسلم مثله وزاد فيه وال تقربوه طيبا أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب 

 أن عثمان بن عفان فعل بابن له مات حمرما شبيها هبذا 
 ID ' '   تاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو القاعدة األصلية من إثبات ال

 حذفته قال 
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  



مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
  

  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل ( مخسة إال هو سادسهمثالثة إال رابعهم وال  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

  ( مل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانيةوحي  والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
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الطيب لالحرام    
قال الشافعي أخربنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب وهشام بن عروة أو عثمان بن عروة عن عروة عن  

م عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي عائشة وعبدالرمحن بن القاس
هاتني إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت وزاد عثمان بن عروة عن أبيه قلت بأي شيء 

قالت بأطيب الطيب أخربنا سفيان عن ابن عجالن عن عائشة بنت سعد أهنا طيبت أباها لالحرام 
نا سعيد بن سامل عن حسن ابن زيد وال أعلم إال وقد مسعته من احلسن عن أبيه بالسك والذريرة أخرب

قال رأيت ابن عباس حمرما ويف رأسه وحليته مثل الرب من الغالية قال الشافعي وال بأس أن يتطيب 
احملرمان الرجل واملرأة بأقصى غاية الطيب الذي يبقى من غالية ونضوح وغريه ألن الطيب كان يف 

وإن بقى يف اإلحرام شيء فاإلحرام شيء أحدث بعده وإذا أحرما فليس هلما أن يتطيبا وال أن اإلحالل 



ميسا طيبا فإن مساه بأيديهما عامدين وكان يبقى أثره ورحيه فعليهما الفدية وسواء قليل ذلك وكثريه 
العطار ويدخال وإن كان يابسا وكان ال يبقى له أثر فإن بقى له ريح فال فدية وال بأس أن جيلسا عند 

بيته ويشتريا الطيب ما مل ميساه بشيء من أجسادمها وأن جيلسا عند الكعبة وهي جتمر وأن ميساها ما مل 
يتكن رطبة فإن مساها ومها ال يعلمان أهنا رطبة فعلقت بأيدمها غسال ذلك وال شيء عليها وإن عمدا 

شيئا من الدهن الذي يكون طيبا وذلك  أن ميساها رطبة فعلقت بأيدمها اتفديا وال يدهنان وال ميسان
مثل البان املنشوش والزنبق واخلريي واألدهان اليت فيها األبقال وإن مسا شيئا من هذا عامدين افتديا وإن 
مشا الرحيان افتديا وإن مشا من نبات األرض ما يكون طيبا مما ال يتخذه الناس طيبا فال فدية وكذلك إن 

ترج أو السفرجل أو ما كان طعاما فال فدية فيه وإن أدخال الزعفران أو أكال التفاح أو مشاه أو األ
الطيب يف شيء من الطعام فكان يوجد رحيه أو طعمه أو يصبغ اللسان فأكاله افتديا وإن مل يوجد رحيه 

وال طعمه وال يصبغ اللسان فال فدية ألنه قد صار مستهلكا يف الطعام وسواء كان نيئا أو نضيجا ال فرق 
ذلك ويدهنان مجيع أجسادمها بكل ما أكال مما ليس بطيب من زيت وشريق ومسن وزبد وسقسق  بني

ويستعطان ذلك إذا اجتنبا أن يدهنا الرأس أو يدهن الرجل اللحية فإن هذين موضع الدهن فإن دهن 
من الطيب الرجل أو املرأة الرأس أو الرجل اللحية بأي هذا كان افتدى وإن احتاجا إىل أن يتداويا بشيء 

 تداويا به 
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وافتديا قال وكل ما كرهت للمحرم أن يشمه أويلبسه من طيب أو شيء فيه طيب كرهت له النوم   
عليه وإن نام عليه مفضيا إليه جبلده افتدى وإن نام وبينه ثوب فال فدية عليه قال الشافعي وإذا أراد 

له أن يهل بعمرة وواسع له أن يهل حبج وعمرة وواسع  الرجل أن حيرم كان ممن حج أو مل يكن فواسع
له أن يفرد وأحب إىل أن يفرد ألن الثابت عندنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أفرد أخربنا الربيع قال 

أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهلل عليه 
ل الشافعي وتكفيه النية يف هذا كله من أن يسمى حجا أو عمرة فإن مسى قبل وسلم أفرد احلج قا



اإلحرام أو معه فال بأس قال وإن لىب حبج وهو يريد عمرة فهو عمرة وإن لىب بعمرة وهو يريد حجا فهو 
حج وإن لىب ال يريد حجا وال عمرة فليس حبج وال عمرة وإن لىب ينوي اإلحرام وال ينوي حجا وال 

له اخليار أن جيعله أيهما شاء وإن لىب وقد نوى أحدمها فنسى فهو قارن ال جيزيه غري ذلك ألنه إن عمرة ف
كان معتمرا فقد جاء بالعمرة وزاد حجا وإن كان حاجا فقد جاء حبج وعمرة وإن كان قارنا فقد جاء 

ك وامللك ال شريك بالقران وإذا لىب قال لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة ل
لك وال أحب أن يزيد على هذا يف التلبية حرفا إال أن يرى شيئا يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش 

اآلخرة فإنه ال يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه زاد يف التلبية حرفا غري هذا عند شيء رآه فأعجبه 
م وسأل اهلل تعاىل رضاه واجلنة واستعاذه برمحته وإذا فرغ من التلبية صلى على النيب صلى اهلل عليه وسل

من النار فإنه يروي ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ويلىب قائما وقاعدا وراكبا ونازال وجنبا 
ومتطهرا وعلى كل حال ويرفع صوته بالتلبية يف مجيع املساجد مساجد اجلماعات وغريها ويف كل 

رفع الصوت بالتلبية لتسمع نفسها وكان السلف يستحبون التلبية  موضع من املواضع وليس على املرأة
عند اضطمام الرفاق وعند اإلشراف واهلبوط وخلف الصلوات ويف األسحار ويف استقبال الليل وحنن 

 حنبه على كل حال 
 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم

 حذفت اهلاء من ستة ألن 
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

كقوله اهلل تعاىل    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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م الصالة عند اإلحرا   

قال الشافعي وإذا أراد الرجل أن يبتديء اإلحرام أحببت له أن يصلى نافلة مث يركب راحلته فإذا  
استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا فإذا توجه ماشيا أحرم قال الشافعي 

ه وسلم قال هلم فإذا أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أ ي الزبري عن جابر أن النيب صلى اهلل علي
رحتم متوجهني إىل مىن فأهلوا قال الشافعي وروى ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مل يره 

يهل حىت تنبعث به قال الشافعي فإن أهل قبل ذلك و أهل يف إثر مكتوبة إذا صلى أو يف غري إثر صالة 
وف بالبيت وعلى الصفا واملروة ويف كل حال فال بأس إن شاء اهلل تعاىل ويلىب احلاج والقارن وهو يط

وإذا كان إماما فعلى املنرب مبكة وعرفة ويلىب يف املوقف بعرفة وبعد ما يدفع وباملزدلفة ويف موقف مزدلفة 
وحني يدفع من مزدلفة إىل أن يرمى اجلمرة بأول حصاة مث يقطع التلبية أخربنا مسلم وسعيد عن ابن 

ال أخربين الفضل بن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أردفه من مجع جريج عن عطاء عن ابن عباس ق
إىل مىن فلم يزل يليب حىت رمى اجلمرة أخربنا سفيان عن حممد بن أ ي حرمله عن كريب عن ابن عباس 
عن الفضل بن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال الشافعي وروى ابن مسعود عن النيب صلى 

سلم مثله ولىب عمر حىت رمى اجلمرة وميمونة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت رمت اهلل عليه و
اجلمرة وابن عباس حىت رمى اجلمرة وعطاء وطاوس وجماهد قال ويلىب املعتمر حىت يفتتح الطواف 

مستلما أو غري مستلم أخربنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلىب املعتمر حىت 
فتتح الطواف مستلما أو غري مستلم قال وسواء يف التلبية من أحرم من وراء امليقات أو امليقات أو دونه ي

أو املكي أو غريه قال الشافعي رمحه اهلل وال بأس أن يغتسل احملرم متربدا أو غري متربد يفرغ املاء على 
املاء ويغمس رأسه اغتسل النيب رأسه وإذا مس شعره رفق به لئال ينتفه وكذلك ال بأس أن يستنقع يف 

صلى اهلل عليه وسلم حمرما أخربنا سفيان عن عبدالكرمي اجلزري عن عكرمة عن ابن عباس قال رمبا قال 
يل عمر تعال أماقلك يف املاء أينا أطول نفسا وحنن حمرمان أخربنا سفيان أن ابنا لعمر وابن أخيه متاقال يف 

 املاء 
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ومها حمرمان فلم ينههما قال الشافعي وال بأس أن يدخل احملرم احلمام أخربنا الثقة إما سفيان بني يديه   
وإما غريه عن أيوب السختياين عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل محام اجلحفة وهو حمرم قال الشافعي 

 أخربنا ابن أ ي جنيح أن الزبري بن العوام أمر بوسخ يف ظهره فحك وهو حمرم 
رم جسده غسل احمل   

قال الشافعي رمحه اهلل وال بأس أن يدلك احملرم جسده باملاء وغريه وحيكه حىت يدميه إن شاء وال بأس  
أن حيك رأسه وحليته وأحب إذا حكهما أن حيكهما ببطون أنامله لئال يقطع الشعر وإن حكهما أو 

ى احتياطا وال فدية عليه مسهما فخرج يف يديه من شعرمها أو شعر أحدمها شيء أحببت له أين يفتد
حىت يعلم أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد يكون الشعر ساقطا يف الرأس واللحية فإذا مسه تبعه 

والفدية يف الشعرة مد مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم من حنطة يتصدق به على مسكني ويف االثنتني مدان 
ن الشعر وإن كثر دم على مسكينني ويف الثالث فصاعدا دم وال جياوز بشيء م  

 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 

  
يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -
  

  عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني  
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  



له وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبث    
  

ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

  أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل  
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
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ما للمحرم أن يفعله    
عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدمها أو كالمها عن ابن قال الشافعي أخربنا سفيان بن  

عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم احتجم وهو حمرم قال الشافعي فال بأس أن حيتجم احملرم من ضرورة 
أو غري ضرورة وال حيلق الشعر وكذلك يفتح العرق ويبط اجلرح ويقطع العضو للدواء وال شيء عليه يف 

فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إىل وليس ذلك عليه بواجب ألنه مل شيء من ذلك 
يقطع الشعر إمنا قطع العضو الذي له أن يقطعه وخيتنت احملرم ويلصق عليه الدواء وال شيء عليه ولو حج 

اجلسد أغلف أجزأ عنه وإن داوى شيئا من قرحه وألصق عليه خرقة أو دواء فال فدية عليه يف شيء من 
 إال أن يكون ذلك يف الرأس فتكون عليه الفدية 

ما لبس للمحرم أن يفعله    



قال الشافعي رمحه اهلل وليس للمحرم أن يقطع شيئا من شعره وال شيئا من أظفاره وإن انكسر ظفر من  
أن  أظفاره فبقى متعلقا فال بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غري متصل ببقية الظفر وال خري يف

يقطع منه شيء موتصل بالبقية ألنه حينئذ ليس بثابت فيه وإذا أخذ ظفرا من أظفاره أو بعض ظفر أطعم 
مسكينا وإن أخذ ظفرا ثانيا أطعم مسكينني فإن أخذ ثالثة يف مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة 

عر وقتل الصيد ألنه شيء أطعم عن كل ظفر مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد يف األظفار والش
يذهب فال يعود وال بأس على احملرم أن يقطع أظفار احملل وأن حيلق شعره وليس للمحل أن يقطع أظفار 

احملرم وال حيلق شعره فإن فعل بأمر احملرم فالفدية على احملرم وإن فعله بغري أمر احملرم واحملرم راقد أو 
  مكره افتدى احملرم ورجع بالفدية على احملل

 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل
 ترد واقتصر 

  
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب  والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن    
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
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 باب الصيد للمحرم  
قال الشافعي رمحه اهلل وصيد الرب ثالثة أصناف صنف يؤكل وكل ما أكل منه فهو صنفان طائر ودواب  

فما أصاب من الدواب نظر إىل أقرب األشياء من املقتول من الصيد شبها من النعم والنعم اإلبل والبقر 
يف محار الوحش بقرة ويف الثيتل بقرة ويف والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة ويف بقرة الوحش بقرة و

الغزال عنز ويف الضبع كبش ويف األرنب عناق ويف الريبوع جفرة ويف صغار أوالدها صغار أوالد هذه 
فإذا أصيب من هذا أعور أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسورا وأن يفديه بصحيح أحب إىل أخربنا 

عن أ ي الزبري عن جابر أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك
قضى يف الضبع بكبش ويف الغزال بعنز ويف األرنب بعناق ويف الريبوع جيفرة أخربنا الربيع قال أخربنا 
الشافعي قال أخربنا سفيان عن عبدالكرمي اجلزري عن أ ي عبيدة بن عبداهلل ابن مسعود عن أبيه ابن 

لريبوع جبفر أو جفرة أخربنا سفيان عن خمارق عن طارق أن أربد أوطأ ضبا ففزر مسعود أنه قضى يف ا
ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر ما ترى فقال جدى قد مجع املاء والشجر فقال عمر فذاك فيه أخربنا 
سفيان عن مطرف عن أ ي السفر أن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قضى يف أم حبني حبمالن من الغنم 

ن احلمل أخربنا عبدالوهاب عن أيوب عن ابن سريين عن شريح أنه قال لو كان معي حكم واحلمال
حلكمت يف الثعلب جبدى أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال يف صغار الصيد صغار الغنم ويف 

 املعيب منها املعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إىل قال وإذا ضرب الرجل
صيدا فجرحه فلم يدر أمات أم عاش فالذي يلزمه عندي فيه قيمة نا نقصه اجلرح فإن كان ظبيا قوم 

صحيحا وناقصا فإن نقصه العشر فعليه العشر من مثن شاة وهكذا إن كان بقرة أو نعامة وإن قتله إنسان 
ه أن يفديه بعد فعليه شاة جمروحة وإن فداه بصحيحة كان أحب إىل وأحب إىل إذا جرحه فغاب عن

احتياطا ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حىت يربأ وميتنع فإن مل ميتنع فعليه فدية تامة ولو أنه ضرب 
ظبيا ماخضا فمات كان عليه قيمة شاة ماخض يتصدق هبا من قبل أىن لو قلت له اذبح شاة ماخضا 

 كانت شرا من شاة غري ماخض للمساكني فإذا أردت 
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الزيادة هلم مل أزدد هلم ما أدخل به النقص عليهم ولكين أزداد هلم يف الثمن وأعطيهموه طعاما قال   
وإذا قتل احملرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء مبثله فإن مل يرد أن جيزيه مبثله قوم املثل دراهم مث 

ا وال جيزيه أن يتصدق بالطعام الدراهم طعاما مث تصدق بالطعام وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يوم
وال باللحم إال مبكة أو مىن فإن تصدق به بغري مكة أو مىن أعاد مبكة أو مىن وجيزيه يف فوره ذلك قبل أن 

حيل وبعد ما حيل فإن صدر ومل جيزه بعث جبزائه حىت جيزى عنه فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء ألنه 
اب احملرم الصيد خطأ أو عمدا جزاه وإذا أصاب صيدا جزاه ال منفعة ملساكني احلرم يف صيامه وإذا أص

مث كلما عاد جزى ما أصاب فإن أصابه مث أكله فال زيادة عليه يف األكل وبئس ما صنع وإذا أصاب 
احملرمان أو اجلماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد قال الشافعي أخربنا مالك عن عبدامللك بن قريب 

هو ورجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال مالك هو عن ابن سريين أن عمر قضى 
عبدالرمحن بن عوف على رجلني أوطآ ظبيا فقتاله بشاة وأخربين الثقة عن محاد بن سلمة عن زياد موىل 
بين خمزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال هلم ابن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد 

لنا جزاء واحد فقال ابن عمر إنه ملغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد قال منا جزاء أم علينا ك
الشافعي أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء يف النفر يشتركون يف قتل الصيد قال عليهم 

كلهم جزاء واحد قال وهذا موافق لكتاب اهلل عز وجل ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول فجزاء مثل ما قتل 
م وهذا مثل ومن قال عليه مثالن فقد خالف معىن القرآن قال الشافعي الطائر صنفان محام وغري من النع

محام فما كان منه محاما ذكرا أو أنثى ففدية احلمامة منه شاة اتباعا وأن العرب مل تزل تفرق بني احلمام 
هي تسميه أمساء مجاعة وغريه من الطائر وتقول احلمام سيد الطائر واحلمام كل ما هدر وعب يف املاء و

احلمام وتفرق به بعد أمساء وهي احلمام واليمام والدباسي والقماري والفواخت وغريه مما هدر أخربنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قضى يف محامة من محام مكة بشاة قال الشافعي 

وعاصم بن عمر  وقال ذلك عمر وعثمان ونافع بن عبداحلرث وعبداهلل بن عمر  
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وسعيد بن املسيب وعطاء قال وهذا إذا أصيبت مبكة أو أصاهبا احملرم قال وما كان من الطائر ليس   
حبمام ففية قيمته يف املوضع الذي يصاب فيه قلت أو كثرت قال الشافعي أخربنا مسلم بن خالد وسعيد 

لقاسم عن ابن عباس أن رجال سأله عن حمرم أصاب بن سامل عن ابن جريج عن بكري بن عبداهلل عن ا
جرادة فقال يتصدق بقبضة من طعام وقال ابن عباس وليأخذن بقبضه جرادات ولكن على ذلك رأى 

قال الشافعي وقال عمر يف اجلرادة مترة قال الشافعي وكل ما فدى من الصيد فباض مثل النعامة واحلمامة 
وضع الذي يصاب فيه كقيمته لو أصيب إلنسان وما أصيب من وغريها فأصيب بيضه ففيه قيمته يف امل

الصيد إلنسان فعلى احملرم قيمته دراهم أو دنانري لصاحبه وجزاؤه للمساكني وما أصاب احملرم من الصيد 
يف احلل واحلرم قارنا كان أو مفردا أو معتمرا فجزاؤه واحد ال يزاد عليه يف تباعد احلرم عليه ألن قليل 

ه سواء إذا منع هبا الصيد وكل ما أصاب احملرم إىل أن خيرج من إحرامه مما عليه فيه الفدية احلرم وكثري
فداه وخروجه من العمرة بالطواف والسعى واحللق أو التقصري وخروجه من احلج خروجان فاألول 
مه إال الرمي واحلالق فلو أصاب صيدا خارجا من احلرم مل يكن عليه جزاؤه ألنه قد خرج من مجيع إحرا

النساء وهكذا لو طاف بالبيت أو حلق بعد عرفة وإن مل يرم ويأكل احملرم الصيد ما مل يصده أو يصد 
هلقال الشافعي أخربنا ابن أ ي حيىي عن عمرو بن أ ي عمرو موىل املطلب عن املطلب بن عبداهلل بن 

د حالل لكم يف اإلحرام حنطب عن جابر بن عبداهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال حلم الصي
ماله تصيدوه أو يصد لكم قال الشافعي وهكذا رواه سليمان بن بالل قال الشافعي وأخربنا الدراوردي 

عن عمرو بن أ ي عمرو عن رجل من بين سلمة عن جابر ابن عبداهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
د لكم قال الشافعي ولو أن حمرما صيد من قال حلم الصيد حالل لكم يف اإلحرام ما مل تصيدوه أو يص

أجله صيد فذحبه غريه فأكله هو أكل حمرما عليه ومل يكن عليه جزاؤه ألن اهلل تعاىل إمنا جعل جزاءه 
بقتله وهو مل يقتله وقد يأكل امليتة وهي حمرمة فال يكون عليه جزاء ولو دل حمرم حالال على صيد أو 

تله فقتله مل يكن عليه جزاء وكان مسيئا كما أنه لو أمره بقتل مسلم أعطاه سالحا أو محله على دابة ليق
 كان القصاص على القاتل ال على اآلمر 
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وكان اآلمر آمثا قال ولو صاد حالل صيدا فاشتراه منه حمرم أو اهتبه فذحبه كان عليه جزاؤه ألنه قاتل   

قتله يف احلرم واإلحرام وجيزيه إذا قتله له واحلالل يقتل الصيد يف احلرم مثل احملرم ي  

قطع شجر احلرم    
قال الشافعي ومن قطع من شجر احلرم شيئا جزاه حالال كان أو حراما ويف الشجرة الصغرية شاة ويف  

الكبري بقرة ويروى هذا عن ابن الزبري وعطاء قال الشافعي وللمحرم أن يقطع الشجر يف غري احلرم ألن 
 الشجر ليس بصيد 

 ما ال يؤكل من الصيد  
قال الشافعي وما ال يؤكل حلمه من الصيد صنفان عدو عاد ففيه ضرر وفيه أنه ال يؤكل فيقتله احملرم  

وذلك مثل األسد والذئب والنمر والغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويبدأ هذا احملرم 
ره وصنف ال يؤكل وال ضرر له مثل البغاثة ويقتل صغاره وكباره ألنه صنف مباح ويبتدئه وإن مل يض

والرمخة واللحكاء والقطا واخلنافس واجلعالن وال أعلم يف مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه وإن قتله فال 
فدية عليه ألنه ليس من الصيد أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال ال يفدى احملرم من الصيد إال 

ىن القرآن والسنة ويقتل احملرم القردان واحلمنان واحللم والكتالة ما يؤكل حلمه قال وهذا موافق مع
والرباغيث والقمالن إال أنه إذا كان القمل يف رأسه مل أحب أن يفلى عنه ألنه إماطة أذى وأكره له قتله 

وآمره أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء تصدق به فهو خري منه من غري أن يكون واجبا وإذا ظهر له 
حه وقتله وقتله من احلالل قال الشافعي أخربنا سفيان ابن عيينة عن ابن أ ي جنيح ميمون على جلده طر

بن مهران قال جلست إىل ابن عباس فجلس إليه رجل مل أر رجال أطول شعرا منه فقال أحرمت وعلي 
فوك  هذا الشعر فقال ابن عباس اشتمل على ما دون األذنني منه قال قبلت امرأة ليست بامرأيت قال زنا

قال رأيت قملة فطرحتها قال تلك الضالة ال تبتغي أخربنا مالك عن حممد بن املنكدر عن ربيعة بن 
 اهلدير أنه رأي عمر بن اخلطاب يقود بعري له يف طني بالسقيا وهو حمرم 

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 

  



ك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيهثبت ذل   .  
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صيد البحر    

قال الشافعي قال اهلل تعاىل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقال اهلل عز وجل وما  
يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون حلما طريا قال الشافعي 

ل ما كان فيه صيد يف بئر كان أو ماء مستنقع أو غريه فهو حبر وسواء كان يف احلل واحلرم يصاد فك
ويؤكل ألنه مما مل مينع حبرمة شيء وليس صيده إال ما كان يعيش فيه أكثر عيشه فأما طائره فإمنا يأوى 

 إىل أرض فيه فهو من صيد الرب إذا أصيب جزى 
دخول مكة    
 تعاىل أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل يف طرفها مث ميضى إىل البيت قال الشافعي رمحه اهلل 

وال يعرج فيبدأ بالطواف وإن ترك الغسل أو عرج حلاجة فال بأس عليه وإذا رأى البيت قال اللهم زد 
هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا 

ظيما وتكرميا ومهابة وبرا اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم فإذا انتهى إىل الطواف وتع
اضطبع فأدخل رداءه حتت منكبه األمين ورده على منكبه األيسر حىت يكون منكبه األمين مكشوفا مث 

تصديقا بكتابك ووفاء استلم الركن األسود إن قدر على استالمه وقال عند استالمه اللهم إميانا بك و
بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم مث ميضى عن ميينة فريمل ثالثة أطواف من احلجر 

إىل احلجر ليس بينهما مشى وميشى أربعة فإن كان الزحام شيئا ال يقدر على أن يرمل فكان إذا وقف مل 
ان يؤذى أحدا يف الوقوف مشى مع الناس يؤذ أحدا وقف حىت ينفرج له ما بني يديه مث يرمل وإن ك

مبشيهم وكلما انفرجت له فرجة رمل وأحب إىل لو تطرف حىت خيرج من الناس حاشية مث يرمل فإن 
ترك الرمل يف طواف رمل يف اثنني وإن تركه يف اثنني رمل يف واحد وإن تركه يف الثالثة مل يقض إذا 



 إعادة وسواء تركه ناسيا أو عامدا إال أنه مسيء يف ذهب موضعه مل يقضه فيما بقى وال فدية عليه وال
تركه عامدا وهكذا االضطباع واالستالم إن تركه فال فدية وال إعادة عليه قال وأحب إىل أن يستلم فيما 
قدر عليه وال يستلم من األركان إال احلجر واليماين يستلم اليماين بيده مث يقبلها وال يقبله ويستلم احلجر 

ها ويقبله إن أمكنه التقبيل ومل خيف على عينيه وال وجهه أن جيرح وأحب كلما حاذى به أن بيده ويقبل
 يكرب وأن يقول يف رمله اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا 
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مشكورا ويقول يف األطواف األربعة اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت األعز األكرم اللهم   
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا فرغ من طوافه صلى خلف املقام 

ركعتني فيقرأ يف األوىل ب قل يا أيها الكافرون ويف األخرى ب قل هو اهلل أحد وكل واحدة منهما بعد 
أجزأه وإن ترك استالم  أم القرآن مث يعود إىل الركن فيستلمه وحيثما صلى أجزأه وما قرأ مع أم القرآن

الركن اليماين فال شيء عليه وال جيزيه الطواف بالبيت وال الصالة إال طاهرا وال جيزئه من الطواف 
بالبيت أقل من سبع تام فإن خرج قبل سبع فسعى بني الصفا واملروة ألغى سعيه حىت يكون سعيه بعد 

حيث قطع عليه وإن انتقض وضوؤه أو سبع كامل على طهارة وإن قطع عليه الطواف للصالة بىن من 
رعف خرج فتوضأ مث رجع فبىن من حيث قطع وهكذا إن انتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك استأنف 

الطواف وإن شك يف طوافه فلم يدر مخسا طاف أو أربعا بىن على اليقني وألغى الشك حىت يستيقن أن 
 قد طاف سبعا تاما أو أكثر 

اخلروج إىل الصفا    
ي وأحب إىل أن خيرج إىل الصفا من باب الصفا ويظهر فوقه يف موضع يرى منه البيت مث قال الشافع 

يستقبل البيت فيكرب ويقول اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد اهلل أكرب على ما هدانا واحلمد هلل على 
ومييت بيده اخلري وهو على ما هدانا وأوالنا وال إله إال اهلل وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيىي 

كل شيء قدير ال إله إال اهلل صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ال إله إال اهلل وال نعبد إال 



إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون مث يدعو ويلىب مث يعود فيقول مثل هذا القول حىت يقوله ثالثا 
دين أودنيا مث ينزل ميشى حىت إذا كان دون امليل األخضر ويدعو فيما بني كل تكبريتني مبا بدا له يف 

املعلق يف ركن املسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حىت حياذى امليلني األخضرين اللذين بفناء 
املسجد ودار العباس مث ميشى حىت يرقى على املروة حىت يبدو له البيت إن بدا له مث يصنع عليها ما صنع 

يكمل سبعا يبدأ بالصفا وخيتم باملروة وأقل ما عليه يف ذلك أن يستوىف ما بينهما مشيا على الصفا حىت 
أو سعيا وإن مل يظهر عليهما وال على واحد منهما ومل يكرب ومل يدع ومل يسع يف السعي فقد ترك فضال 

با أو على وال إعادة وال فدية عليه وأحب إىل أن يكون طاهرا يف السعي بينهما وإن كان غري طاهر جن
غري وضوء مل يضره ألن احلائض تفعله وإن أقيمت الصالة وهو يسعى بني الصفا واملروة دخل فصلى مث 

 رجع فبىن من حيث قطع وإن رعف أو انتقض وضوؤه انصرف فتوضأ 
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كان مث رجع فبىن والسعي بني الصاف واملروة واجب ال جيزي غريه ولو تركه رجل حىت جاء بلده ف  
معتمرا كان حراما من كل شيء حىت يرجع وإن كان حاجا قد رمى اجلمرة وحلق كان حراما من 

النساء حىت يرجع وال جيزى بني الصفا واملروة إال سبع كامل فلو صدر ومل يكمله سبعا فإن كان إمنا 
ل أخربنا ترك من السابع ذراعا كان كهيئته لو مل يطف ورجع حىت يبتديء طوافا أخربنا الربيع قا

الشافعي قال أخربنا عبداهلل بن املؤمل العابدي عن عمر بن عبدالرمحن بن حميصن عن عطاء بن أ ي رباح 
عن صفية بنت شيبة قالت أخربتين بنت أ ي جتزأة إحدى نساء بين عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من 

و يسعى بني الصفا واملروة فرأيته قريش دار ابن أ ي احلسني ننظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وه
يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعى حىت إىن ألقول إين ال أرى ركبتيه ومسعته يقول اسعوا فإن اهلل 

كتب عليكم السعي قال الشافعي أخربنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أ ي جنيح عن أبيه قال أخربين من 
وض يف أسفل الصفا وال يظهر عليه قال الشافعي وليس رأي عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يقوم يف ح

على النساء رمل بالبيت وال بني الصفا واملروة وميشني على هينتهن وأحب للمشهورة باجلمال أن 



تطوف وتسعى ليال وإن طافت بالنهار سدلت ثوهبا على وجهها أو طافت يف ستر ويطوف الرجل 
وال بأس أن يطوفا حممولني من علة وإن طافا حممولني من غري  واملرأة بالبيت وبني الصفا واملروة ماشيني

علة فال إعادة عليهما وال فدية أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل القداح عن 
ابن أ ي ذئب عن ابن شهاب عن عبيداهلل بن عبداهلل بن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم طاف بالبيت 

ته يستلم الركن مبحجنه قال الشافعي أخربنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن النيب صلى اهلل على راحل
عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا باإلفاضة وأفاض يف نسائه ليال وطاف بالبيت يستلم الركن مبحجنه 

 أظنه قال ويقبل طرف احملجن 
 ID ' '   مع  (ست من شوال) سقوط اهلاء يف :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي

 سقوط املعدود أو 
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح   اع رمضان بست من شوال انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتب .  
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الرجل يطوف بالرجل حيمله    
قال الشافعي وإذا كان الرجل حمرما فطاف مبحرم صيب أو كبري حيمله ينوي بذلك أن يقضى عن الكبري  

والصغري طوافه وعن نفسه فالطواف طواف احملمول ال طواف احلامل وعليه اإلعادة وعليه أن يطوف 
مل يطف ألنه كمن   

ما يفعل املرء بعد الصفا واملروة    



قال الشافعي إذا كان الرجل معتمرا فإن كان معه هدى أحببت له إذا فرغ من الصفا واملروة أن ينحره  
قبل أن حيلق أو يقصر وينحره عند املروة وحيثما حنره من مكة أجزأه وإن حلق أو قصر قبل أن ينحره 

ء كان اهلدى واجبا أو تطوعا وإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن فال فدية عليه وينحر اهلدى وسوا
احللق فلم حيلق حىت يرمى اجلمرة يوم النحر مث حيلق أو يقصر واحللق أحب إىل وإن كان الرجل أصلع 

وال شعر على رأسه أو حملوقا أمر املوسى على رأسه وأحب إىل لو أخذ من حليته وشاربيه حىت يضع من 
مل يفعل فال شيء عليه ألن النسك إمنا هو يف الرأس ال يف اللحية وليس على النساء  شعره شيئا هلل وإن

حلق الشعر ويؤخذ من شعورهن قدر أمنلة ويعم باألخذ وإن أخذ أقل من ذلك أو من ناحية من نواحي 
الرأس ما كان ثالث شعرات فصاعدا أجزأ عنهن وعن الرجال وكيفما أخذوا حتديده أو غريها أو نتفا 

و قرضا أجزأ إذا وقع عليه اسم أخذ وكان شيء موضوعا منه هلل عز وجل يقع عليه اسم مجاع شعر أ
 وذلك ثالث شعرات فصاعدا 

 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت
 التاء مع 

  
من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

ا فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريه    
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  



تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
لبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم ك    ما يكون م ) :وقال تعاىل (
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ما يفعل احلاج والقارن    
قال الشافعي وأحب للحاج والقارن أن يكثر الطواف بالبيت وإذا كان يوم التروية أحببت أن خيرجا  

على إىل مىن مث يقيما هبا حيت يصليا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح مث يغدوا إذا طلعت الشمس 
ثبري وذلك أول بزوغها مث ميضيا حىت يأتيا عرفة فيشهدا الصالة مع اإلمام وجيمعا جبمعه بني الظهر 

والعصر إذا زالت الشمس وأحب لالمام مثل ما أحببت هلما وال جيهر يومئذ بالقراءة ألهنا ليست جبمعة 
ذا جلس أخذ املؤذن يف ويأيت املسجد إذا زالت الشمس فيجلس على املنرب فيخطب اخلطبة األوىل فإ

األذان وأخذ هو يف الكالم وخفف الكالم اآلخر حيت ينزل بقدر فراغ املؤذن من األذان فيقيم املؤذن 
فيصلى الظهر مث يقيم املؤذن إذا سلم اإلمام من الظهر فيصلى العصر مث يركب فريوح إىل املوقف عند 

الليل ويصنع ذلك الناس وحيثما وقف الناس موقف اإلمام عند الصخرات مث يستقبل القبلة فيدعو حىت 
من عرفة أجزأهم ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال هذا املوقف وكل عرفة موقف ويلىب يف املوقف 

ويقف قائما وراكبا وال فضل عندى للقيام على الركوب إن كانت معه دابة إال أن يعلم أنه يقوى فال 
لس مل يكن عليه شيء وحيثما وقف من سهل أو جبل يضعف فال بأس أن ينزل فيقوم ولو نزل فج

فسواء وأقل ما يكفيه يف عرفة حىت يكون به مدركا للحج أن يدخلها وإن مل يقف ومل يدع فيما بني 
الزوال إىل طلوع الفجر من ليلة النحر فمن مل يدرك هذا فقد فاته احلج وأحب إىل لو تفرغ يومئذ 

مل يفسد عليه حجه ومل يكن عليه فيه فدية ولو خرج من عرفة  للدعاء ولو اجتر أو تشاغل عن الدعاء



بعد الزوال وقبل مغيب الشمس كان عليه أن يرجع فيما بينه وبني طلوع الفجر فإن فعل فال فديةب 
عليه وإن مل يفعل فعليه الفدية والفدية أن يهريق دما وإن خرج منها ليال بعد ما تغيب الشمس ومل يكن 

فال فدية عليه وعرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه املسجد وليس املسجد وال  وقف قبل ذلك هنارا
وادي عرنة من عرفة إىل اجلبال القابلة على عرفة كلها مما يلى حوائط ابن عامر وطريق احلصن فإذا 

جاوز ذلك فليس من عرفة وإن ترك الرجل املرور ب مىن يف البداءة فال شيء عليه وكذلك إن مر هبا 
املنزل وال يدفع من عرفة حىت تغيب الشمس ويبني مغيبها وترك   

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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باب ما يفعل من دفع من عرفة    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وأحب إذا دفع من عرفة أن يسري على هينته راكبا كان أو ماشيا وإن سار  

أسرع من هينته ومل يؤذ أحدا مل أكرهه وأكره أن يؤذى فإن أذى فال فدية عليه وأحب أن يسلك بني 
ال يصلى املغرب والعشاء حىت يأتى املزدلفة فيصليهما املأزمني وإن سلك طريق ضب فال بأس عليه و

فيجمع بينهما بإقامتني ليس معهما أذان وإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتى املزدلفة صالمها دون 
املزدلفة واملزدلفة من حني يفضى من مأزمى عرفة وليس املأزمان من املزدلفة إىل أن يأتى قرن حمسر 

الك من تلك املواطن القوابل والظواهر والشعاب والشجار كلها من وقرن حمسر ما عن ميينك ومش
املزدلفة ومزدلفة منزل فإذا خرج منه رجل بعد نصف الليل فال فدية عليه وإن خرج قبل نصف الليل 
فلم يعد إىل املزدلفة افتدي والفدية شاة يذحبها ويتصدق هباوأحب أن يقيم حىت يصلى الصبح يف أول 



قرح حىت يسفر وقيل تطلع الشمس مث يدفع وحيثما وقف من مزدلفة أو نزل أجزأه  وقتها مث يقف على
وإن استأخر من مزدلفة إىل أن تطلع الشمس أو بعد ذلك كرهت ذلك له وال فدية عليه وإن ترك 

املزدلفة فلم ينزهلا ومل يدخلها فيما بني نصف الليل األول إىل صالة الصبح افتدى وإن دخلها يف ساعة 
ا الوقت فال فدية عليه مث يسري من املزدلفة على هينته كما وصفت السري من عرفة وأحب أن من هذ

حيرك يف بطن حمسر قدر رمية حجر فإن مل يفعل فال شيء عليه قال الشافعي أخربنا سفيان عن ابن 
طاوس عن أبيه وأخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن حممد بن قيس بن خمرمة وزاد أحدمها على 
اآلخر واجتمعا يف املعىن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال كان أهل اجلاهلية يدفعون من عرفة قبل أن 
تغيب الشمس ومن املزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبري كيما نغري فأخر اهلل تعاىل هذه 

س قال الشافعي أخربنا وقدم هذه يعين قدم املزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إىل أن تغيب الشم
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أ ي الزبري عن جابر وأخربنا سفيان بن عيينة عن حممد ابن املنكدر 

وعن سعيد بن عبدالرمحن بن يربوع عن أ ي احلويرث قال رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح وهو 
ه مما حيرش بعريه مبحجنة قال الشافعي يقول أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا مث دفع فرأيت فخذ

 أخربنا الثقة ابن أ ي حيىي أو سفيان أو مها عن هشام ابن عروة عن أبيه أن عمر 
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قال الشافعي أخربنا سفيان أنه مسع عبيداهلل بن أ ي يزيد يقول مسعت ابن عباس يقول كنت فيمن قدم   
ه يعىن من املزدلفة إىل مىن النيب صلى اهلل عليه وسلم من ضعفة أهل  

دخول مىن    
قال الشافعي أحب أن ال يرمى أحد حىت تطلع الشمس وال بأس عليه أن يرمى قبل طلوع الشمس  

وقبل الفجر إذا رمى بعد نصف الليل أخربنا داود بن عبدالرمحن وعبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن 
هلل عليه وسلم يوم النحر إىل أم سلمة فأمرها أن تعجل هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول اهلل صلى ا

اإلفاضة من مجع حىت ترمى اجلمرة وتواىف صالة الصبح مبكة وكان يومها فأحب أن توافيه أخربنا الثقة 



عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أ ي سلمة عن أم سلمة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال 
د رمت اجلمرة قبل الفجر بساعة وال يرمى يوم النحر إال مجرة العقبة الشافعي وهذا ال يكون إال وق

وحدها ويرميها راكبا وكذلك يرميها يوم النفر راكبا وميشى يف اليومني اآلخرين أحب إىل وإن ركب 
فال شيء عليه أخربنا سعيد ابن سامل قال أخربين أمين بن نابل قال أخربين قدامة بن عبداهلل ابن عمار 

قال رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يرمى مجرة العقبة على ناقته الصهباء ليس ضرب وال طرد  الكال ي
وليس قيل إليك إليك قال الشافعي وأحب إىل أن يأخذ حصى اجلمرة يوم النحر من مزدلفة ومن حيثما 

من املسجد أخذه أجزأه وكذلك يف أيام مىن كلها من حيث أخذه أجزأه إال أين أكرهه من ثالثة مواضع 
لئال خيرج حصى املسجد منه وأكرهه من احلش لنجاسته ومن كل موضع جنس وأكرهه من اجلمرة ألنه 

حصى غري متقبل وأنه قد رمى به مرة وإن رماها هبذا كله أجزأه قال وال جيزيء الرمى إال باحلجارة 
ان أجزأه وكل ما ال وكل ما كان يقع عليه اسم حجر من مروا أو مرمر أو حجر برام أو كذان أو صو

يقع عليه اسم حجر ال جيزيه مثل اآلجر والطني اجملموع مطبوخا كان أو نيئا وامللح والقوارير وغري ذلك 
مما ال يقع عليه اسم احلجارة فمن رمى هبذا أعدا وكان كمن مل يرم ومن رمى اجلمار من فوقها أو حتتها 

اجلمار يف شيء من أيام مىن غري يوم النحر إال بعد أو حبذائها من أي وجه مل يكن عليه شيء وال يرمى 
 الزوال ومن رماها قبل الزوال أعاد وال يرمي منها 
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شيء بأقل من سبع حصيات فإن رماها بست ست أو كان معه حصى إحدى وعشرون فرمى اجلمار   
من أنه قد أكمل رميها  ومل يدر أي مجرة رمى بست عاد فرمى األوىل بواحدة حىت يكون على يقني

بسبع مث رمى االثنتني بسبع سبع وإن رمى حبصاة فأصابت إنسانا أو حممال مث استنت حىت أصابت 
موضع احلصى من اجلمرة أجزأت عنه وإن وقعت فنفضها اإلنسان أو البعري فأصابت موقف احلصى مل 

 كحصاة واحدة وعليه أن يرمى جتز عنه ولو رمى إنسان حبصاتني أو ثالث أو أكثر يف مرة مل يكن إال
سبع مرات وأقل ما عليه يف الرمى أن يرمى حىت يوقع حصاه يف موضع احلصى وإن رمى حبصاة فغابت 



عنه فلم يدر أين وقعت أعادها ومل جتز عنه حىت يعلم أهنا قد وقعت يف موضع احلصى ويرمى اجلمرتني 
يرمى مجرة العقبة من بطن الوادي ومن حيث األوىل والوسطى يعلومها علوا ومن حيث رمامها أجزأه و

رماها أجزأه وإذا رمى اجلمرة األوىل تقدم عنها فجعلها يف قفاه يف املوضع الذي ال يناله ما تطاير من 
احلصى مث وقف فكرب وذكر اهلل ودعا بقدر سورة البقرة ويصنع مثل ذلك عند اجلمرة الوسطى إال أنه 

ة ال ميكنه غري ذلك ويقف يف بطن املسيل منقطعا عن أن يناله يترك الوسطى بيمني ألهنا على أكم
احلصى وال يصنع ذلك عند مجرة العقبة ويصنعه يف أيام مىن كلها وإن ترك ذلك فال إعادة عليه وال فدية 

وال بأس إذا رمى الرعاء اجلمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا املبيت ب مىن ويبيتوا يف إبلهم ويقيموا 
رمى الغد من بعد يوم النحر مث يأتوا بعد الغد من يوم النحر وذلك يوم النفر األول فيبتدئوا ويدعوا ال

فريموا لليوم املاضي الذي أعيوه يف اإلبل حىت إذا أكملوا الرمى أعادوا على اجلمرة األوىل فاستأنفوا رمى 
إلبل أو أقاموا مبىن ال يومهم ذلك فإن أرادوا الصدر فقد قضوا ما عليهم من الرمى وإن رجعوا إىل ا

يريدون الصدر رموا الغد وهو يوم النفر اآلخر قال ومن نسى رمى مجرة من اجلمار هنارا رماها ليال وال 
فدية عليه وكذلك لو نسى رمى اجلمار حىت يرميها يف آخر أيام مىن وسواء رمى مجرة العقبة إذا نسيه أو 

ء عليه وإن مضت أيام الرمى وقد بقيت عليه ثالث رمى الثالث إذا رمى ذلك يف أيام الرمى فال شي
حصيات مل يرم هبن أو أكثر من مجيع الرمي فعليه دم وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد وإن بقيت 

حصاتان فمدان وإن بقيت عليه ثالث فدم وإذا تدارك عليه رميان ابتدأ الرمى األول حىت يكمله مث عاد 
مقام واحد بأربع عشرة حصاة فإن أخر ذلك إىل آخر أيام مىن فلم  فابتدأ اآلخر وال جيزيه أن يرمى يف

يكمل مجيع ما عليه من الرمى إىل أن تغيب الشمس افتدى كما وصفت الفدية يف ثالثة حصيات 
 فصاعدا 
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دم وال رمى إذا غابت الشمس قال وكذلك لو نفر يوم النفر األول مث ذكر أنه قد بقى عليه الرمى   
أهراق دما ولو احتاط فرمى مل أكره ذلك وال شيء عليه ألنه قد قطع احلج وله القطع ويرمى عن 



املريض الذي ال يستطيع الرمى وقد قيل يرمى املريض يف يد الذي يرمى عنه ويكرب فإن فعل فال بأس 
يفعل فال وإن مل يفعل فال شيء عليه فإن صح يف أيام مىن فرمى ما رمى عنه أحببت ذلك له فإن مل 

شيء عليه ويرمى عن الصىب الذي ال يستطيع الرمي فإن كان يعقل أن يرمى إذا أمر رمى عن نفسه وإذا 
رمى الرجل عن نفسه ورمى عن غريه أكمل الرمى عن نفسه مث عاد فرمى عن غريه كما يفعل إذا 

رب مع كل حصاة تدارك عليه رميان وأحب إذا رمى أن يرفع يديه حىت يرى بياض ما حتت منكبيه ويك
وإن ترك ذلك فال فدية عليه قال وإذا كان احلصى جنسا أحببت غسله وكذلك إن شككت يف جناسته 

لئال ينجس اليد أو اإلزار وإن مل يفعل ورمى به أجزأه ويرمى اجلمار بقدر حصى اخلذف ال جياوز ذلك 
ليه وسلم رمي اجلمار مبثل أخربنا مسلم عن ابن جريج عن أ ي الزبري عن جابر أن النيب صلى اهلل ع

حصى اخلذف أخربنا سفيان عن محيد ابن قيس عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن رجل من 
قومه من بين تيم يقال له معاذ أو ابن معاذ رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم ينزل الناس مبىن منازهلم وهو 

ف ما خذف به الرجل وقدر ذلك أصغر من يقول ارموا ارموا مبثل حصى اخلذف قال الشافعي واخلذ
 األمنلة طوال وعرضا وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكرب كرهت ذلك وليس عليه إعادة 

 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك
  :قوله تعاىل

  
ز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل والقول جبوا (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)    

  
وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

ىلكقوله اهلل تعا    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 



  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
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ىن غري الرمي ما يكون مب   

قال الشافعي وأحب للرجل إذا رمى اجلمرة فكان معه هدى أن يبدأ فينحره أو يذحبه مث حيلق أو يقصر  
مث يأكل من حلم هديه مث يفيض فإن ذبح قبل أن يرمى أو حلق قبل أن يذبح أو قدم نسكا قبل نسك مما 

ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن  يعمل يوم النحر فال حرج وال فدية قال الشافعي أخربنا مسلم عن
عبيداهلل عن عبداهلل بن عمرو قال وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع مبىن للناس 

يسأولنه فجاء رجل فقال يا رسول اهلل مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح وال حرج فجاءه رجل 
ارم وال حرج قال فما سئل رسول اهلل صلى اهلل فقال يا رسول اهلل مل أشعر فنحرت قبل أن أرمى قال 

عليه وسلم عن شيء قدم وال أخر إال قال افعل وال حرج قال الشافعي ولو أفاض قبل أن يرمى فطاف 
كان عليه أن يرمى ومل يكن عليه إعادة الطواف ولو أخر اإلفاضة حيت متضى أيام مىن أو بعد ذلك مليكن 

اف قال الشافعي وال يبيت أحد من احلاج إال مبىن ومىن ما بني العقبة عليه فدية وال وقت للعمل يف الطو
وليست العقبة من مىن وال رخصة ألحد يف ترك املبيت عن مىن إال رعاء اإلبل وأهل السقاية سقاية 

العباس بن عبداملطلب دون السقايات وال رخصة فيها ألحد من أهل السقايات إال ملن وىل القيام عليها 
ء من استعملوا عليها من غريهم أو هم قال الشافعي أخربنا حيىي بن سليم عن عبيداهلل بن منهم وسوا

عمر عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رخص ألهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا مبكة 
أجل سقايتهم  ليايل مىن قال الشافعي أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء مثله وزاد عطاء من



قال الشافعي ومن بات عن مىن غري من مسيت تصدق يف ليلة بدرهم ويف ليلتني بدرمهني ويف ثالث بدم 
قال وال بأس إذا كان الرجل أكثر ليله مبىن أن خيرج من أول ليله أو آخره عن مىن قال الشافعي ولو أن 

يكن عليه فدية من قبل أنه كان  رجال مل يفض فأفاض فشغله الطواف حىت يكون ليله أكثره مبكة مل
الزما له من عمل احلج وأنه كان له أن يعمله يف ذلك الوقت ولو كان عمله إمنا هو تطوع افتدى 

وكذلك لو كان إمنا هو لزيارة أحد أو حديثه ومن غابت له الشمس يوم النفر األول مبىن ومل خيرج منها 
ولكنه لو خرج نافرا فعليه أن يبيت تلك الليلة ويرمى من الغد   
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منها قبل أن تغيب الشمس نافرا مث عاد إليها مارا أو زائرا مل يكن عليه شيء إن بات ومل يكن عليه لو   
 بات أن يرمى من الغد 

طواف من مل يفض ومن أفاض    
ف بالبيت قال الشافعي ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت وبني الصفا واملروة فال حيل حىت يطو 

سبعا وليس عليه أن يعود للصفا واملروة وسواء كان قارنا أو مفردا ومن أخر الطواف حىت يرجع من 
مىن فال بد أن يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة وسواء كان قارنا أو مفردا والقارن واملفرد سواء يف 

قد قضى حجة اإلسالم وعمرته كل أمرمها إال أن على القارن دما وليس ذلك على املفرد وألن القارن 
وعلى املفرد إعادة عمرته فأما ما أصابا مما عليهما فيه الفدية فهما فيه سواء وسواء الرجل واملرأة يف هذا 

كله إال أن املرأة ختالف الرجل يف شيء واحد فيكون على الرجل أن يودع البيت وإن طاف بعد مىن 
عد مىن إن كانت حائضا وإن كانت طاهرا فهي مثل وال يكون على املرأة وداع البيت إذا طافت ب

الرجل مل يكن هلا أن تنفر حىت تودع البيت وإذا كانت مل تطف بالبيت بعد مىن مل يكن هلا أن تنفر حىت 
تطوف وليس على كريها وال على رفقائها أن حيتسبوا عليها وحسن لو فعلوا قال وإذا نفر الرجل قبل 

والقريب دون ما تقصر فيه الصالة أمرته بالرجوع وإن بلغ ما تقصر فيه  أن يودع البيت فإن كان قريبا
الصالة بعث بدم يهراق عنه مبكة فلو أنه عمد ذلك كان مسيئا ومل يكن ذلك مفسدا حلجه وأجزأه من 



ذلك دم يهريقه أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان عن سليمان األحول عن طاوس عن 
قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه رخص للمرأة احلائض قال ولو طاف ابن عباس 

رجل بالبيت الطواف الواجب عليه مث نسى الركعتني الواجب حىت يسعى بني الصفا واملروة مل يكن عليه 
إعادة وهكذا نقول يف كل عمل يصلح يف كل موضع والصالة يف كل موضع وكان عليه أن يصلى 

لطواف حيث ذكرمها من حل أو حرم ركعيت ا  

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم   الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  جواز :  
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
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اهلدى    
قال الشافعي اهلدى من اإلبل والبقر والغنم وسواء البخت والعراب من اإلبل والبقر واجلواميس والضأن  

ريا كان أو كبريا ومن مل يسم شيئا أو لزمه واملعز ومن نذر هديا فسمى شيئا لزمه الشيء الذي مسى صغ
هدى ليس جبزاء من صيد فيكون عدله فال جيزيه من اإلبل وال البقر وال املعز إال ثىن فصاعدا وجيزيه 

الذكر واألنثى وجيزى من الضأن وحده اجلذع واملوضع الذي جيب عليه يف احلرم ال حمل للهدى دونه إال 
فينحر فيه هديا أو حيصر رجل بعدو فينحر حيث أحصر وال هدى أن يسمى الرجل موضعا من األرض 

إال يف احلرم ال يف غري ذلك قال واالختيار يف اهلدى أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة مث يقلده نعلني مث 



يشعره يف الشق األمين واإلشعار يف اهلدى أن يضرب حبديدة يف سنام البعري أو سنام البقر حىت يدمي 
ل يف ذلك سواء وال يشعر الغنم ويقلد الرقاع وخرب القرب مث حيرم صاحب اهلدى مكانه والبقر واإلب

وإن ترك التقليد واإلشعار فال شيء عليه وإن قلد وأشعر وهو ال يريد اإلحرام فال يكون حمرما قال وإذا 
أن حيمل ساق اهلدى فليس له أن يركبه إال من ضرورة وإذا اضطر إليه ركبه ركوبا غري فادح له وله 

الرجل املعيي واملضطر علي هديه وإذا كان اهلدى أنثى فنتجت فإن تبعها فصيلها ساقه وإن مل يتبعها 
محله عليها وليس له أن يشرب من لبنها إال بعد رى فصيلها وكذلك ليس له أن يسقى أحدا وله أن 

ك إن شرب من لبنها حيمل فصيلها وإن محل عليها من غري ضرورة فأعجفها غرم قيمة ما نقصها وكذل
ما ينهك فصيلها غرم قيمة اللنب الذي شرب وإن قلدها وأشعرها ووجهها إىل البيت أو وجهها بكالم 

فقال هذه هدى فليس له أن يرجع فيها وال يبدهلا خبري وال بشر منها كانت زاكية أو غري زاكية وكذلك 
وم يوجب فإن كان وافيا مث أصابه بعد ذلك لو مات مل يكن لورثته أن يرثوها وإمنا أنظر يف اهلدى إىل ي

عور أو عرج أو ما ال يكون به وافيا على االبتداء مل يضره إذا بلغ املنسك وإن كان يوم وجب ليس 
بواف مث صح حىت يصري وافيا قبل أن ينحر مل جيز عنه ومل يكن له أن حيبسه وال عليه أن يبدله إال أ ن 

له واجبا فالجيزي عنه فيه إال واف واهلدى هديان هدى أصله تطوع يتطوع بإبداله مع حنره أو يكون أص
فذلك إذا ساقه فعطب فأدرك ذكاته فنحره أحببت له أن يغمس قالدته يف دمه مث يضرب هبا صفحته مث 
خيلى بني الناس وبينه يأكلونه فإن مل حيضره أحد تركه بتلك احلال وإن عطب فلم يدرك ذكاته فال بدل 

ن احلالني فإن أدرك ذكاته فترك أن يذكيه أو ذكاه فأكله أو أطعمه أغنياء أو باعه فعليه عليه يف واحد م
 بدله وإن أطعم بعضه 
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أغنياء وبعضه مساكني أو أكل بعضه وخلى بني الناس وبني ما بقى منه غرم قيمة ما أكل وما أطعم   
 ذلك وهدى واجب فذلك إذا عطب دون احلرم األغنياء فيتصدق به على مساكني احلرم ال جيزيه غري

صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به يف موضعه على 



مساكني كان عليه بدله ألنه قد خرج من أن يكون هديا حني عطب قبل أن يبلغ حمله وإذا ساق املتمتع 
ه حىت ينحره يوم النحر كان أحب إىل وإن قدم فنحره يف اهلدى معه أو القارن ملتعته أو قرانه فلو ترك

احلرم أجزأ عنه من قبل أن على الناس فرضني فرض يف األبدان فال يكون إال بعد الوقت وفرض يف 
األموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئا مما فيه الفرض وهكذا إن ساقه مفردا متطوعا به واالختيار إذا 

د ما يطوف بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة قبل أن حيلق عند املروة وحيث ساقه معتمرا أن ينحره بع
حنره من فجاج مكة أجزأه واالختيار يف احلج أن ينحره يعىن بعد أن يرمى مجرة العقبة وقبل أن حيلق 

وحيثما حنره من مىن أو مكة إذا أعطاه مساكني احلرم أجزأه ولو أن رجلني كان عليهما هديان واجبان 
طأ كل واحد منهما هبدى صاحبه فذحبه مث أدركه قبل أن يتصدق به أخذ كل واحد منهما هدى فأخ

نفسه ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بني اهلديني حيني ومنحورين وأجزأ عنهما وتصدقا 
بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو مل يدركاه حىت فات تصدقه ضمن كل واحد منهما 

مة اهلدى حيا وكان على كل واحد منهما البدل وال أحب أن يبدل واحد منهما إال جبميع لصاحبه قي
مثن هديه وإن مل جيد بثمن هديه هديا زاد حىت يبدله هديا لو أن رجال حنر هديه فمنع املساكني دفعه 

م النحر وأيام إليهم أو حنره بناحية ومل حيل بني املساكني وبينه حىت يننت كان عليه أن يبدله والنحر يو
مىن كلها حىت تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس فال حنر إال أن من كان عليه هدى 

واجب حنره وأعطاه مساكني احلرم قضاء ويذبح يف الليل والنهار وإمنا أكره ذبح الليل لئال خيطيء رجل 
ني حاضرين فسواء ويف أي يف الذبح أو ال يوجد مساكني حاضرون فأما إذا أصاب الذبح ووجد مساك

احلرم ذحبه مث أبلغه مساكني احلرم أجزأه وإن كان ذحبه إياه يف غري موضع ناس وينحر اإلبل قياما غري 
معقولة فإن أحب عقل إحدى قوائمها وإن حنرها باركة أو مضطجعة أجزأت عنه وينحر اإلبل ويذبح 

له ذلك وأجزأت عنه ومن أطاق الذبح من امرأة البقر والغنم وإن حنر البقر والغنم أو ذبح اإلبل كرهت 
أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة وهكذا من حلت ذكاته إال أين أكره أن يذبح النسيكة يهودي أو 

 نصراين فإن فعل فال إعادة على صاحبه وأحب إىل أن 
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رة قال الشافعي وإذا مسى اهلل يذبح النسيكة صاحبها أو حيضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم املغف  

على النسيكة أجزأ عنه وإن قال اللهم تقبل مىن أو تقبل عن فالن الذي أمره بذحبه فال بأس وأحب أن 
يأكل من كبد ذبيحته قبل أن يفيض أو حلمها وإن مل يفعل فال بأس وإمنا آمره أن يأكل من التطوع 

على إنسان ليس له حبسه فال يأكل منه شيئا واهلدى هديان واجب وتطوع فكل ما كان أصله واجبا 
وذلك مثل هدى الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور واملتعة وإن أكل من اهلدى الواجب تصدق 

بقيمة ما أكل منه وكل ما كان أصله تطوعا مثل الضحايا واهلدايا تطوعا أكل منه وأطعم وأهدى وادخر 
لثا ويهدى ثلثا ويتصدق بثلث وإن مل يقلد هديه ومل وتصدق وأحب إىل أن ال يأكل وال حيبس إال ث

يشعره قارنا كان أو غريه أجزأه أن يشتري هديا من مىن أو مكة مث يذحبه مكانه ألنه ليس على اهلدى 
عمل إمنا العمل على اآلدميني والنسك هلم وإمنا هذا مال من أمواهلم يتقربون به إىل اهلل عز وجل وال 

ملتمتعون يف بدنة أو بقرة وكذلك لو كانوا سبعة وجبت على كل واحد منهم بأس أن يشترك السبعة ا
شاة أو حمصرين وخيرج كل واحد منهم حصته من مثنها قال الشافعي أخربنا مالك عن أ ي الزبري عن 

جابر قال حنرنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باحلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال 
ذا أهل الرجل بعمرة مث أصاب أهله فيما بني أن يهل إىل أن يكمل الطواف بالبيت وبني الصفا الشافعي إ

واملروة فهو مفسد وإذا أهل الرجل حبج أو حبج وعمرة مث أصاب أهله فيما بينه وبني أن يرمى مجرة 
د احلج العقبة بسبع حصيات ويطوف بالبيت وإن مل يرم مجرة العقبة بعد عرفة فهو مفسد والذي يفس

الذي يوجب احلد من أن يغيب احلشفة ال يفسد احلج شيء غري ذلك من عبث وال تلذذ وإن جاء املاء 
الدافق فال شيء وما فعله احلاج مما هنى عنه من صيد أو غريه وإذا أفسد رجل احلج مضى يف حجه كما 

ذلك لو كانت امرأته كان ميضى فيه لو مل يفسده فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة جتزي عنهما معا وك
حالال وهو حرام أجزأت عنه بدنة وكذلك لو كانت هي حراما وكان هو حالال كانت عليه بدنة 

وحيجها من قابل من قبل أنه الفاعل وأن اآلثار إمنا جاءت ببدنة واحدة جتزي عن كليهما ولو وطيء 
ن قبل أنه أفسده مرة إال أهنن مرارا كان واحدا من قبل أنه قد أفسده مرة ولو وطيء نساء كان واحدا م

إن كن حمرمات فقد أفسد عليهن وعليه أن حيجهن كلهن مث ينحر عن كل واحدة منهن بدنة ألن إحرام 
 كل واحدة 
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منهن غري إحرام األخرى وما تلذذ به من امرأته دون ما وصفت من شيء من أمر الدنيا فشاة جتزيه فيه   
بدنة ذبح بقرة وإن مل جيد بقرة ذبح سبعا من الغنم وإذا كان معسرا عن هذا كله وإذا مل جيد املفسد 

قومت البدنة له دراهم مبكة والدراهم طعاما مث أطعم وإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما 
وهكذا كل ما وجب عليه فأعسر به مما مل يأت فيه نفسه نص خرب صنع فيه هكذا وما جاء فيه نص 

و على ما جاء فيه وال يكون الطعام وال اهلدى إال مبكة ومىن ويكون الصوم حيث شاء ألنه ال خرب فه
 منفعة ألهل احلرم يف صيامه 

اإلحصار    
قال الشافعي اإلحصار الذي ذكره اهلل تبارك وتعاىل فقال فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى نزلت يوم  

بعدو وحنر عليه الصالة والسالم يف احلل وقد قيل حنر يف احلديبية وأحصر النيب صلى اهلل عليه وسلم 
احلرم وإمنا ذهبنا إىل أنه حنر يف احلل وبعضها يف احلرم ألن اهلل عز وجل يقول وصدوكم عن املسجد 

احلرام واهلدى معكوفا أن يبلغ حمله واحلرام كله حمله عند أهل العلم فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو 
مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل وال قضاء عليه إال أن يكون حجه حجة  بعيدا بعدو حائل

اإلسالم فيحجها وهكذا السلطان إن حبسه يف سجن أو غريه وهكذا العبد حيرم بغري إذن سيده وكذلك 
ه املرأة حترم بغري إذن زوجها ألن هلما أن حيبسامها وليس هذا للوالد على الولد وال للويل على املوىل علي

ولو تأىن الذي أحصر رجاء أن خيلى كان أحب إىل فإذا رأي أنه ال خيلى حل وإذا حل مث خلى فأحب 
إىل لو جدد إحراما وإن مل يفعل فال شيء عليه ألين إذا أذنت له أن حيل بغري قضاء مل أجعل عليه العودة 

ىل وإن مل يفعل وحل وإذا مل جيد شاة يذحبها للفقراء فلو صام عدل الشاة قبل أن حيل كان أحب إ
رجوت أن ال يكون عليه شيء ومىت أصابه أذى وهو يرجو أن خيلى حناه عنه وافتدى يف موضعه كما 
يفتدى احملصر إذا خلى عنه يف غري احلرم وكان خمالفا ملا سواه ملن قدر على احلرم ذلك ال جيزيه إال أن 

 يبلغ هديه احلرم 



 ID ' '   وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث  وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي
 مبثله 

  
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :

  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :

  
الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب     
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اإلحصار باملرض وغريه    
قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وغريه عن ابن عباس أنه قال  

لذي يذهب إىل أن احلصر الذي ال حصر إال حصر العدو وزاد أحدمها ذهب احلصر اآلن قال الشافعي وا
ذكر اهلل عز وجل حيل منه صاحبه حصر العدو فمن حبس خبطأ عدد أو مرض فال حيل من إحرامه وإن 
احتاج إىل دواء عليه فيه فدية أو تنحية أذى فعله وافتدى ويفتدى يف احلرم بأن يفعله ويبعث هبدى إىل 

والسعي فإن كان معتمرا فال وقت عليه وحيل احلرم فمىت أطاق املضي مضى فحل من إحرامه بالطواف 
ويرجع وإن كان حاجا فأدرك احلج فذاك وإن مل يدرك طاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة وعليه 
حج قابل وما استيسر من اهلدي وهكذا من أخطا العدد قال الشافعي ومن مل يدخل عرفة إال مغمى 

د فاته احلج وإن طيف به وهو ال يعقل فلم يطف وإن عليه مل يعقل ساعة وال طرفة عني وهو بعرفة فق
أحرم وهو ال يقعل فلم حيرم وإذا عقل بعرفة ساعة أو عقل بعد اإلحرام ساعة وهو حمرم مث أغمى عليه 

فيما بني ذلك مل يضره إال أنه إن مل يعقل حىت جتاوز الوقت فعليه دم لترك الوقت وال جيزي عنه يف 



أن يكون عاقال يف هذا كله ألن هذا عمل ال جيزيه قليله من كثريه وعرفة الطواف وال يف الصالة إال 
 جيزيه قليلها من كثريها وكذلك اإلحرام 

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 
 صمت  :أو

  
حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج     
  

فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر     
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

منا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إ    
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
  

 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  

ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
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خمتصر احلج الصغري    
أخربنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي من سلك على املدينة أهل من ذي احلليفة ومن سلك على  

الساحل أهل من اجلحفة ومن سلك حبرا أو غري الساحل أهل إذا حاذي اجلحفة وال بأس أن يهل من 
دون ذلك إىل بلده وإن جاوز رجع إىل ميقاته وإن مل يرجع أهراق دما وهي شاة يتصدق هبا على 
عورمها املساكني قال وأحب للرجل واملرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن يغتسال لالحرام ويأخذا من ش

وأظفارمها قبله فإن مل يفعال وتوضآ أجزأمها قال وأحب أن يهال خلف الصالة مكتوبة أو نافلة وإن مل 
يفعال وأهال على غري وضوء فال بأس عليها قال وأحب للرجل أن يلبس ثوبني أبيضني جديدين أو 

بوغا بزعفران أو ورس غسيلني وللمرأة أن تلبس ثيابا كذلك وال بأس عليهما فيما لبسا ما مل يكن مص
أو طيب ويلبس الرجل اإلزار والرداء أو ثوبا نظيفا يطرحه كما يطرح الرداء إال أن ال جيد إزارا فيلبس 
سراويل وأن ال جيد نعلني فيلبس خفني ويقطعهما أسفل من الكعبني وال يلبس ثوبا خميطا وال عمامة إال 

وجهه وال يغطى رأسه وتلبس املرأة السراويل  أن يطرح ذلك على كتفيه أو ظهره طرحا وله أن يغطى
واخلفني والقميص واخلمار وكل ما كانت تلبسه غري حمرمة إال ثوبا فيه طيب وال ختمر وجهها وختمر 

رأسها إال أن تريد أن تستر وجهها فتجاىف اخلمار مث تسدل الثوب على وجهها متجافيا ويستظل احملرم 
ا ويبدالن ثياهبما اليت أحرما فيها ويلبسان غريها قال وإذا مات احملرم واحملرمة يف القبة والكنيسة وغريمه

غسل مباء وسدر ومل يقرب طيبا وكفن يف ثوبيه ومل يقمص ومخر وجهه ومل خيمر رأسه قال وإذا ماتت 
احملرمة غسلت مباء وسدر وقمصت وأزرت وشد رأسها باخلمار وكشف عن وجهها قال وال تلبس 

برقعا قال وال بأس أن يتطيب احملرم واحملرمة بالغالية والنضوح واجملمر وما تبقى رائحته  احملرمة قفازين وال
بعد اإلحرام إن كان الطيب قبل اإلحرام وكذلك يتطيبان إذا رميا مجرة العقبة قال وإذا أخذا من 

عمرة إىل احلج شعورمها قبل اإلحرام فإذا أهال فإن شاءا قرنا وإن شاءا أفردا احلج وإن شاءا متتعا بال
والتمتع أحب إىل قال وإذا متتعا أو قرنا أجزأمها أن يذحبا شاة فإن مل جيداها صاما ثالثة أيام فيما بني أن 

يهال باحلج إىل يوم عرفة فإن مل يصوماها مل يصوما أيام مىن وصاما ثالثة بعد مىن مبكة أو يف سفرمها 
أن حيرما به كفتهما النية وإن مسياه فال بأس وسبعة بعد ذلك وأختار هلما التمتع وأيهما أراد   
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التلبية    
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك فإذا فرغ من  

التلبية صلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم وسأل اهلل تعاىل رضاه واجلنة واستعاذه من سخطه والنار 
كثر من التلبية وجيهر هبا الرجل صوته ما مل يفدحه وختافت هبا املرأة وأستحبها خلف الصلوات ومع وي

الفجر ومع مغيب الشمس وعند اضطمام الرفاق واهلبوط واإلصعاد ويف كل حال أحبها وال بأس أن 
من  يلىب على وضوء وعلى غري وضوء وتلىب املرأة حائضا وال بأس أن يغتسل الرجل ويدلك جسده

الوسخ وال يدلك رأسه لئال يقطع شعره وأحب له الغسل لدخول مكة فإذا دخلها أحببت له أن ال 
خيرج حىت يطوف بالبيت قال وأحب له إذا رأي البيت أن يقول اللهم زذ هذا البيت تشريفا وتعظيما 

تلم الركن وتكرميا وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكرميا وبرا وأن يس
األسود ويضطبع بثوبه وهو أن يدخل رداءه من حتت منكبه األمين حىت يربز منكبه مث يهرول ثالثة 

أطواف من احلجر إىل احلجر وميشى أربعة ويستلم الركن اليماين واحلجر وال يستلم غريمها فإن كان 
ف ربنا آتنا يف الدنيا الزحام كثريا مضى وكرب ومل يستلم قال وأحب أن يكون أكثر كالمه يف الطوا

حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا فرغ صلى خلف املقام أو حيثما تيسر ركعتني قرأ فيهما 
بأم القرآن و قل يا أيها الكافرون و قل هو اهلل أحد وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه مث يصعد على الصفا 

ل ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له امللك وله احلمد صعودا ال يتوارى عنه البيت مث يكرب ثالثا ويقو
حيىي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهلل وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 

األحزاب وحده ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون مث يدعو يف أمر الدين والدنيا ويعيد 
ف كالمه حىت يقول ثالث مرات مث يهبط عن الصفا فإذا كان دون امليل األخضر هذا الكالم بني أضعا

الذي يف ركن املسجد بنحو من ستة أذرع عدا حىت حياذى امليلني املتقابلني بفناء املسجد ودار العباس مث 
عا به يظهر على املروة جهده حىت يبدو له البيت إن بدا له مث يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا وما د



عليها أجزأه حىت يكمل الطواف بينهما سبعا يبدأ بالصفا وخيتم باملروة وإن كان متمتعا أخذ من شعره 
وأقام حالال فإذا أراد التوجه إىل مىن توجه يوم التروية قبل الظهر فطاف بالبيت سبعا للوداع مث أهل 

ب والعشاء والصبح مث غدا منها إىل باحلج متوجها من املسجد مث أتى مىن فصلى هبا الظهر والعصر واملغر
 عرفة فنزل حيث شاء 
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وأختار له أن يشهد الظهر والعصر مع اإلمام ويقف قريبا منه ويدعو وجيتهد فإذا غابت الشمس دفع   
وسار على هينته حىت يأتى املزدلفة فيصلى هبا املغرب والعشاء والصبح مث يغدو فيقف مث يدعو ويدفع 

ن تطلع الشمس إذا أسفر إسفارا بينا ويأخذ حصى مجرة واحدة سبع حصيات فريمى مجرة العقبة قبل أ
وحدها هبن ويرمى من بطن املسيل ومن حيث رمى أجزأه مث قد حل له ما حرم عليه احلج إال النساء 

واملروة سبعا ويلىب حىت يرمى مجرة العقبة بأول حصاة مث يقطع التلبية فإذا طاف بالبيت سبعا وبني الصفا 
فقد حل له النساء وإن كان قارنا أو مفردا فعليه أن يقيم حمرما حباله ويصنع ما وصفت غري أنه إذا كان 
قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف قبل مىن وبني الصفا واملروة أن يطوف بالبيت سبعا واحدا بعد عرفة حتل 

ىن فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا وبني له النساء وال يعود إىل الصفا واملروة وإن مل يطف قبل م
الصفا واملروة سبعا وأحب له أن يغتسل لرمى اجلمار والوقوف بعرفة واملزدلفة وإن مل يفعل وفعل عمل 
احلج كله على غري وضوء أجزأه ألن احلائض تفعله إال الصالة والطواف بالبيت ألنه ال يفعله إال طاهرا 

بح شاة وجبت عليه تصدق جبلدها وحلمها ومل حيبس منها شيئا وإن كانت فإذا كان بعد يوم النحر فذ
نافلة تصدق منها وأكل وحبس ويذبح يف أيام مىن كلها ليال وهنارا والنهار أحب إىل من الليل ويرمى 
اجلمار أيام مىن كلها وهي ثالث كل واحدة منهن بسبع حصيات وال يرميها حىت تزول الشمس يف 

كلها بعد يوم النحر وأحب إذا رمى أن يكرب مع كل حصاة ويتقدم عن اجلمرة الدنيا شيء من أيام مىن 
حيث يرى الناس يقفون فيدعو ويطيل قدر قراءة سورة البقرة ويفعل ذلك عند اجلمرة الوسطى وال 

يفعله عند مجرة العقبة وإن أخطأ فرمى حبصاتني يف مرة واحدة فهي حصاة واحدة حىت يرمى سبع مرات 



حصى اجلمار من حيث شاء إال من موضع جنس أو مسجد أو من اجلمار فإين أكره له أن يأخذ  ويأخذ
من هذه املواضع ويرمى مبثل حصى اخلذف وهو أصغر من األنامل وال بأس أن يطهر احلصى قبل أن 
 حيمله وإن تعجل يف يومني بعد يوم النحر فذلك له وإن غابت الشمس من اليوم الثاين أقام حىت يرمى

اجلمار من يوم الثالث بعد الزوال وإن تتابع عليه رميان بأن ينسى أو يغيب فعليه أن يرمى فإذا فرغ منه 
عاد فرمى رميا ثانيا وال يرمى بأربع عشرة يف موقف واحد فإذا صدر وأراد الرحيل عن مكة طاف 

تذبح عنه  بالبيت سبعا يودع به البيت يكون آخر كل عمل يعمله فإن خرج ومل يطف بعث بشاة
 والرجل واملرأة يف هذا سواء إال احلائض فإهنا تصدر بغري وداع إذا طافت الطواف الذي عليها 
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وأحب له إذا ودع البيت أن يقف يف امللتزم وهو بني الركن والباب فيقول اللهم إن البيت بيتك والعبد   
من خلقك حىت سريتين يف بالدك وبغلتين عبدك وابن عبدك وابن أمتك محلتين على ما سخرت يل 

بنعمتك حىت أعنتين على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عين فازدد عين رضا وإال فمن اآلن قبل أن 
تنأى عن بيتك داري هذا أو ان انصرايف إن أذنت يل غري مستبدل بك وال ببيتك وال راغب عنك وال 

يف ديين وأحسن منقليب وارزقين طاعتك ما أحييتين  عن بيتك اللهم فاصحبين بالعافية يف بدين والعصمة
 وما زاد إن شاء اهلل تعاىل أجزأه 

كتاب الضحايا    
أخربنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل الضحايا سنة ال أحب تركها ومن ضحى فأقل ما جيزيه  

نا أن الضحايا واجبة ما أجزأ الثىن من العز واإلبل والبقر وال جيزى جذع إال من الضأن وحدها ولو زعم
أهل البيت أن يضحوا إال عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة جبزور ولكنها ملا كانت غري فرض كان 

الرجل إذا ضحى يف بيته كانت قد وقعت مث اسم ضحية ومل تعطل وكان من ترك ذلك من أهله مل يترك 
بطأ اإلمام أو كان األضحى ببلد ال إمام به فرضا قال ووقت الضحايا انصراف اإلمام من الصالة فإذا إ

فقدر ما حتل الصالة مث يقضى صالته ركعتني وليس على اإلمام إن أبطأ بالصالة عن وقتها ألن الوقت 



إمنا هو وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال ما أحدث بعده وإن كان النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر 
جذعة فهي جتزي وإن كان أمره جبذعة غري الضأن فقط حفظ عن النيب الذي أمره بإعادة ضحيته بضائنة 

صلى اهلل عليه وسلم أنه قال جتزيك وال جتزي أحدا بعدك وأما سوى ما ذكرت فال يعد ضحايا حىت 
جيتمع السن والوقت وما بعد من أيام مىن خاصة فإذا مضت أيام مىن فال ضحية وما ذبح يومئذ فهي 

ا أمرنا بالضحية يف أيام مين وزعمنا أهنا ال تفوت ألنا حفظنا أن النيب صلى اهلل ذبيحة غري الضحية وإمن
عليه وسلم قال هذه أيام نسك ورمي فيها كلها اجلمار ورأينا املسلمني إذ هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ذاهب إىل  عن أيام مىن هنوا عنها وهنوا عن العمرة فيها من كان حاجا ألنه يف بقية من حجه فإن ذهب
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا ضحى يف يوم النحر فذلك أفضل األضحى وإن كان جيزي فيما بعده 
ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال هذه أيام نسك فلما قال املسلمون ما وصفنا لزمه أن يزعم أن اليوم 

ن احلداد بالليل ألن الليل سكن الثالث كاليومني وإمنا كرهنا أن يضحى بالليل على حنو ما كرهنا م
 والنهار ينتشر فيه لطلب املعاش 
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فأحببنا أن حيضر من حيتاج إىل حلوم الضحايا ألن ذلك أجزل عن املتصدق وأشبه أن ال جيد املتصدق   
يف مكارم األخالق بدا من أن يتصدق على من حضره للحياء ممن حضره من املساكني وغريهم مع أن 

لذي يلى الضحايا يليها بالنهار أخف عليه وأحرى أن ال يصيب نفسه بأذى وال يفسد من الضحية شيئا ا
وأهل األمصار يف ذلك مثل أهل مىن فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق مث ضحى أحد فال ضحية 

 له 
باب ما جتزي عنه البدنة من العدد يف الضحايا    
ديث مالك عن أ ي الزبري عن جابر أهنم حنروا مع رسول اهلل قال الشافعي قال الشافعي رمحه اهلل أقول حب 

وكانوا حمصرين قال اهلل تبارك وتعاىل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى فلما قال فما استيسر من 
اهلدى شاة فأجزأت البدنة عن سبعة حمصورين ومتمتعني وعن سبعة وجبت عليهم من قران أو جزاء 



ك إذا كانت على كل واحد منهم شاة ألن هذا يف معىن الشاة ولو أخرج كل واحد صيد أو غري ذل
منهم حصته من مثنها أجزأت عنهم وإذا ملكوها بغري بيع أجزأت عنهم وإذا ملكوها بثمن وسواء يف 

ذلك كانوا أهل بيت أو غريهم ألن أهل احلديبية كانوا من قبائل شىت وشعوب متفرقة وال جتزيء عن 
سعبة وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم وهم متطوعون بالفضل كما جتزي اجلزور عمن أكثر من 

لزمته شاة ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة وإذا مل توجد البدنة كان عدهلا سعبة من الغنم قياسا على 
أكلوها وهو هذا احلديث وكذلك البقرة وإذا زعم أنه قد مسى اهلل تعاىل عند الذبح فهو أمني وللناس أن ي

أمني على أكثر من هذا اإلميان والصالة قال الشافعي وكل ذبح كان واجبا على مسلم فال أحب له أن 
يوىل ذحبه النصراين وال أحرم ذلك عليه إن ذحبه ألنه إذا حل له حلمه فذبيحته أيسر وكل ذبح ليس 

القبلة فهو أحب إىل وإن أخطأ أو بواجب فال بأس أن يذحبه النصراين واملرأة والصيب وإن استقبل الذابح 
نسى فال شيء عليه إن شاء اهلل وإذا كانت الضحايا إمنا هو دم يتقرب به إىل اهلل تعاىل فخري الدماء 
أحب إىل وقد زعم بعض املفسرين أن قول اهلل عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقوى 

صلى اهلل عليه وسلم أي الرقاب أفضل قال  القلوب استسمان اهلدى واستحسانه وسئل رسول اهلل
أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها قال الشافعي والعقل مضطر إىل أن يعلم أن كل ما تقرب به إىل اهلل عز 

 وجل إذا كان نفيسا كلما 
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عظمت رزيته على املتقرب به إىل اهلل تبارك وتعاىل كان أعظم ألجره     

الضحايا الثاين    
قال الشافعي رمحه اهلل الضحايا اجلذع من الضأن والثىن من املعز واإلبل والبقر وال يكون شيء دون  

هذا ضحية والضحية تطوع سنة فكل ما كان من تطوع فهو هكذا وكل ما كان من جزاء صيد صغري 
تاب احلج أو كبري إذا كان مثل الصيد أجزأ ألنه بدل والبدل مثل ما أصيب وهذا مكتوب حبججه يف ك

قال الشافعي وقت األضحى قدر ما يدخل اإلمام يف الصالة حني حتل الصالة وذلك إذا برزت الشمس 



فيصلى ركعتني مث خيطب خطبتني خفيفتني فإذا مضى من النهار قدر هذا الوقت حل األضحى وليس 
وقتها أرأيت لو صلى الوقت يف عمل الرجال الذين يتولون الصالة فيقدموهنا قبل وقتها أو يؤخروهنا بعد 

رجل تلك الصالة بعد الصبح وخطب وانصرف مع الشمس أو قبلها أو أخر ذلك إىل الضحى األعلى 
هل كان جيوز أن يضحى يف الوقت األول أو حيرم أن يضحى قبل الوقت اآلخر ال وقت يف شيء وقته 

فال وقت فيه قال الشافعي  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال وقته فأما تأخر الفعل وتقدمه عن فعله
وأهل البوادي وأهل القرى الذين هلم أئمة يف هذا سواء وال وقت إال بقدر صالة النيب صلى اهلل عليه 

وسلم فأما صالة من بعده فليس فيها وقت ألن منهم من يؤخرها ومنهم من يقدمها قال الشافعي وليس 
أبعد من القرن من مكسورة القرن وسواء  يف القرن نقص فيضحى باجللحاء وإذا ضحى باجللحاء فهي

كان قرهنا يدمي أو صحيحا ألنه ال خوف ليها يف دم قرهنا فتكون به مريضة فال جتزي من جهة املرض 
وال جيوز فيها إال هذا وإن كان قرهنا مكسورا كسرا قليال أو كثريا يدمي أو ال يدمي فهو جيزي قال 

مصاله ضحى ومن شاء ضحى يف منزله وإذا صلى اإلمام الشافعي ومن شاء من األئمة أن يضحى يف 
فقد علم من معه أن الضحية قد حلت فليسوا يزدادون علما بأن يضحى وال يضيق عليهم أن يضحوا 
أرأيت لو مل يضح على حال أو أخر الضحية إىل بعض النهار أو إىل الغد أو قال الشافعي وال جتزي 

ة وإذا أوجب الرجل الشاة ضحية وإجياهبا أن يقول هذه ضحية املريضة أي مرض ما كان بينا يف الضحي
 ليس شراؤها والنية أن يضحى هبا إجيابا فإذا أوجبها مل 
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يكن له أن يبدهلا خبري وال شر منها ولو أبدهلا فذبح اليت أبدل كان عليه أن يعود فيذبح األوىل ومل يكن   
متناع من أن يضحى هبا أبدهلا أو مل يبدهلا كما يشتري العبد ينوي أن له إمساكها ومىت مل يوجبها فله اال

يعقته واملال ينوي أن يتصدق به فال يكون عليه أن يعتق هذا وال يتصدق هبذا ولو فعل كان خريا له قال 
وال جتزي اجلرباء واجلرب قليله وكثريه مرض بني مفسد للحم وناقص الثمن قال الشافعي وإذا باع 

لضحية قد أوجبها فالبيع مفسوخ فإن فاتت فعليه أن يشتري جبميع مثنها أضحية فيضحى هبا فإن الرجل ا



بلغ مثنها أضحيتني اشترامها ألن مثنها بدل منها وال يكون له أن ميلك منه شيئا وإن بلغ أضحية وزاد 
و تصدق به شيئا ال يبلغ ثانية ضحى بالضحية وأسلك الفضل مسلك الضحية قال الشافعي وأحب إىل ل

وإن نقص عن ضحية فعليه أن يزيد حىت يوىف ضحية ال جيزيه غري ذلك ألنه مستهلك الضحية فأقل ما 
يلزمه ضحية مثلها قال الشافعي الضحايا سنة ال جيب تركها فمن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن أو 

من البقر والبقر أحب إىل أن  ثىن املعز أو ثين املعز أو ثين اإلبل والبقر واإلبل أحب إىل أن يضحى هبا
يصحى هبا من الغنم وكل ما غال من الغنم كان أحب إىل مما رخص وكل ما طاب حلمه كان أحب إىل 

مما خيبث حلمه قال والضأن أحب إىل من املعز والعفر أحب إىل من السود وسواء يف الضحايا أهل مىن 
إىل اهلل تعاىل فخري الدماء أحب إىل وقد زعم وأهل األمصار فإذا كانت الضحايا إمنا هو دم يتقرب به 

بعض املفسرين أن قول اهلل تعاىل ذلك ومن يعظم شعائر اهلل استسمان اهلدى واستحسانه وسئل رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي الرقاب أفضل فقال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها والعقل مضطر إىل أن 

تعاىل إذا كان نفيسا كلما عظمت رزيته على املتقرب به إىل اهلل تعاىل يعلم أن كل ما تقرب به إىل اهلل 
كان أعظم ألجره وقد قال اهلل تعاىل يف املتمتع فما استيسر من اهلدى وقال ابن عباس ما استيسر من 
اهلدى شاة وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه الذين متتعوا بالعمرة إىل احلج أن يذحبوا شاة 

وكان ذلك أقل ما جيزيهم ألنه إذا أجزأه أدىن الدم فأعاله خري منه ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما  شاة
أجزأ أهل البيت أن يضحوا إال عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة جبزور ولكنها ملا كانت غري فرض 

من أهله مل يترك كان الرجل إذا ضحى يف بيته فقد وقع اسم ضحية عليه ومل تعطل وكان من ترك ذلك 
 فرضا وال يلزم الرجل أن يضحى عن امرأة وال ولد وال نفسه وقد بلغنا أن أبا بكر 
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وعمر رضي اهلل عنهما كانا ال يضحيان كراهية أن يقتدى هبما ليظن من رآمها أهنا واجبة وعن ابن   
ما مث قال هذه أضحية ابن عباس وقد عباس أنه جلس مع أصحابه مث أرسل بدرمهني فقال اشتروا هبما حل

كان قلما مير به يوم إال حنر فيه أو ذبح مبكة وإمنا أراد بذلك مثل الذي روى عن أ ي بكر وعمر وال 



يعدو القول يف الضحايا هذا أن تكون واجبة فهي على كل أحد صغري أو كبري ال جتزي غري شاة عن 
ال الشافعي فإذا أوجب الضحية فولدت ذبح ولدها كل أحد فأما ما سوى هذا من القول فال جيوز ق

معها كما يوجب البدنة فتنتج فيذبح ولدها معها وإذا مل يوجبها فقد كان له فيها إمساكها وولدها 
مبنزلتها إن شاء أمسكه وإن شاء ذحبه ومن زعم أنه ليس له أن يبدل الضحية مبثلها وال دوهنا مما جيزي 

بة فيلزمه أن يقول يف هذا املوضع مثل ما قلنا ويلزم أن يقول وال له أن فقد جلعها يف هذا املوضع واج
يبدهلا مبا هو خري منها ألنه هكذا يقول يف كل ما أوجب وال تعدو اضحية إذا اشتريت أن يكون 

حكمها حكم واجب اهلدى فال جيوز أن تبدل بألف مثلها أو حكمها حكم ماله يصنع به ما شاء فال 
ا شاء مما جيوز ضحية وإن كان دوهنا وحيبسها قال الشافعي وإذا أوجب الضحية مل جيز بأس أن يبدهلا مب

صوفها وما مل يوجبها فله أن جيز صوفها والضحية نسك من النسك مأذون يف أكله وإطعامه وادخاره 
فهذا كله جائز يف مجيع الضحية جلدها قال الشافعي فإن قال قائل ومن أين كرهت أن تباع وأنت ال 

كره أن تؤكل وتدخر قيل له ملا كان نسكا فكان اهلل حكم يف البدن اليت هي نسك فقال عز وجل ت
فكلوا منها وأطعموا وأذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أكل الضحايا واإلطعام كان ما أذن اهلل فيه 

ال يعود إىل مالكه  ورسوله صلى اهلل عليه وسلم مأذونا فيه فكان أصل ما أخرج هلل عز وجل معقوال أن
منه شيء إال ما أذن اهلل فيه أو رسوله صلى اهلل عليه وسلم فاقتصرنا على ما أذن اهلل عز وجل فيه مث 
رسوله ومنعنا البيع على أصل النسك أنه ممنوع من البيع فإن قال أفتجد ما يشبه هذا قيل نعم اجليش 

ا أصابوا من العدو بينهم وأذن رسول اهلل صلى يدخلون بالد العدو فيكون الغلول حمرما عليهم ويكون م
اهلل عليه وسلم ملا أصابوا يف املأكول ملن أكله فأخرجناه من الغلول إذا كان مأكوال وزعمنا أنه إذا كان 

مبيعا إنه غلول وإن على بائعه رد مثنه ومل أعلم بني الناس يف هذا اختالفا أن من باع من ضحيته جلدا أو 
و قيمة ما باع منه إن كانت القيمة أكثر من الثمن فيما جيوز أن جتعل فيه الضحية غريه أعاد مثنه أ

 والصدقة به أحب إىل كما الصدقة بلحم الضحية 
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أحب إىل ولنب الضحية كلنب البدنة إذا أوجبت الضحية ال يشرب منه صاحبه إال الفضل عن ولدها   
أحب إىل فإذا مل يوجب صنع ما شاء قال الشافعي وال جتزي  وما ال ينهك حلمها ولو تصدق به كان

العوراء وأقل البياض يف السواد على الناظر كان أو على غريه يقع به اسم العورة البني وال جتزيء 
العرجاء وأقل العرج بني أنه عرج إذا كان من نفس اخللقة أو عرج خارج ثابت فذلك العرج البني قال 

ها أو أهدى هديا ما كان فأوجبه وهو تام مث عرض له نقص وبلغ املنسك ومن اشترى ضحية فأوجب
أجزأ عنه إمنا أنظر يف هذا كله إىل يوم يوجبه فيخرج من ماله إىل ما جلعه له فإذا كان تاما وبلغ ما 
جلعه له أجزأ عنه بتمامه عند اإلجياب وبلوغه أمده وما اشترى من هذا فلم يوجبه إال بعد ما نقص 

جيزيء مث أوجبه ذحبه ومل جيز عنه ألنه أوجبه وهو غري جمزيء فما كان من ذلك الزما له فعليه  فكان ال
أن يأتى بتام وما كان تطوعا فليس عليه بدله قال الشافعي وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو مل 

فيموت  يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فال بدل عليه وليست بأكثر من هدى تطوع يوجبه صاحبه
فال يكون عليه بدل إمنا تكون األبدال يف الواجب ولكنه إن وجدها بعد ما أوجبها ذحبها وإن مضت 
أيام النحر كلها كما يصنع يف البدن من اهلدى تضل وإن مل يكن أوجبها فوجدها مل يكن عليه ذحبها 

ىت أصاهبا ما ال جتوز ولو ذحبها كان أحب إىل قال الشافعي وإذا اشترى الرجل الضحية فلم يوجبها ح
معه حبضرة الذبح قبل أن يذحبها أو قبل ذلك مل تكن ضحية ولو أوجبها ساملة مث أصاهبا ذلك وبلغت 

أيام األضحى ضحى هبا وأجزأت عنه إمنا أنظر إىل الضحية يف احلال اليت أوجبها فيها وليس فيما أصاهبا 
حة ال عني هلا قائمة إال وقد فارقها الروح ال بعد ذحبها شيء يسأل عنه أحد إمنا هي حينئذ ذكية مذبو

يضرها ما كسرها وال ما أصاهبا وإىل الكسر تصري قال الشافعي وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء ال جتوز 
يف الضحية كانت إذا كانت عوراء أو ال يد هلا وال رجل داخلة يف هذا املعىن ويف أكثر منه وليس يف 

أذن ما كانت أجزأت وإن خلقت ال أذن هلا مل جتز وكذلك لو جدعت مل القرن نقص وإذا خلقت هلا 
جتز ألن هذا نقص من املأكول منها قال الشافعي فإذا أوجب الرجل ضحية أو هديا فذحبا عنه يف وقتهما 

 بغري إذنه فأدركهما قبل 
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قت وكان له أن يرجع على الذي أن يستهلك حلمها أجزأتا معا عنه ألهنما ذكاتان ومذبوحتان يف و  

تعدى مبا بني قيمتهما قائمتني ومذبوحتني مث جيعله يف سبيل اهلدى ويف سبيل الضحية ال جيزيه غري ذلك 
وإن ذبح له شاة وقد اشتراها ومل يوجبها يف وقتها وأدركها فشاء أن تكون ضحية مل جتز عنه ورجع 

حيبس حلمها حبسه ألنه مل يكن أوجبها فإن فات حلمها  عليه مبا بني قيمتها قائمة ومذبوحة وإن شاء أن
يف هذا كله يرجع على الذابح بقيمتها حية وكان عليه أن يبتاع مبا أخذه من قيمة الواجب منها ضحية 
أو هديا وإن نقص عن مثنها زاده من عنده حىت يوىف أقل ما يلزمه فإن زاد جعله كله يف سبيل الضحية 

مما أخذ منها شيئا واجلواب يف هذا كله كاجلواب يف حاجني لو حنر كل  واهلدى حىت ال يكون حبس
واحد منهما هدى صاحبه ومضحيني لو ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما 

هديه لصاحبه ما بني قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزأ عن كل واحد منهما هديه أو ضحيته إذا مل تفت 
نهما هدى صاحبه أو ضحيته ضمن كل واحد منهما قيمة ما استهلك حيا وإن استهلك كل واحد م

وكان على كل واحد منهما البدل يف كل واجب قال الشافعي واحلاج املكي واملنتوي واملسافر واملقيم 
والذكر واألنثى ممن جيد ضحية سواء كلهم ال فرق بينهم إن وجبت على كل واحد منهم وجبت عليهم 

واحد منهم سقطت عنهم كلهم ولو كانت واجبة على بعضهم دون بعض كان كلهم وإن سقطت عن 
احلاج أوىل أن تكون عليه واجبة ألهنا نسك وعليه نسك وغريه ال نسك عليه ولكنه ال جيوز أن يوجب 
على الناس إال حبجة وال يفرق بينهم إال مبثلها ولست أحب لعبد وال أجيز له وال مدبر وال مكاتب وال 

يضحوا ألهنم ال أموال هلم وإمنا أمواهلم ملالكيهم وكذلك ال أحب للمكاتب وال أجيز له أن أم ولد أن 
يضحي ألن ملكه على ماله ليس بتام ألنه يعجز فريجع ماله إىل مواله ومينع من اهلبة والعتق ألن ملكه مل 

النسك وإن ضحى يف  يتم على ماله قال الشافعي واألضحية جائزة يوم النحر وأيام مىن كلها ألهنا أيام
الليل من أيام من أجزأ عنه وإمنا أكره له أن يضحى يف الليل وينحر اهلدى ملعنيني أحدمها خوف اخلطأ يف 

الذبح والنحر أو على نفسه أو من يقاربه أو خطأ املنحر والثاين أن املساكني ال حيضرونه يف الليل 
قال قائل ما احلجة يف أن أيام مىن أيام أضحى كلها  حضورهم إياه يف النهار فأما لغري هذا فال أكرهه فإن

 قيل كما كانت احلجة بأن يومني بعد يوم النحر يومى ضحية فإن قال قائل 
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فكيف ذلك قيل حنر النيب صلى اهلل عليه وسلم وضحى يف يوم النحر فلما مل حيظر على الناس أن   

جند اليوم الثالث مفارقا لليومني قبله ألنه ينسك فيه ويرمى كما  يضحوا بعد يوم النحر بيوم أو يومني مل
 ينسك ويرمى فيهما فإن قال فهل يف هذا من خرب قيل نعم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه داللة سنة 

كتاب الصيد والذبائح    
ي إذا أشلى أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا حممد بن إدريس الشافعي قال الكلب املعلم الذ 

استشلى وإذا أخذ حبس ومل يأكل فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلما يأكل صاحبه ما حبس عليه 
وإن قتل ما مل يأكل فإذا أكل فقد قيل خيرجه هذا من أن يكون معلما وامتنع صاحبه من أن يأكل من 

لكلب أكل من صيد الصيد الذي أكل منه الكلب ألن الكلب أمسكه على نفسه وإن أكل منه صاحب ا
غري معلم وحيتمل القياس أن يأكل وإن أكل منه الكلب من قبل أنه إذا صار معلما صار قتله ذكاة فأكل 

ما مل حيرم أكله ما كان ذكيا كما لو كان مذبوحا فأكل منه كلب مل حيرم وطرح ما حول ما أكل 
ا لألثر الذي ذكر الشعيب عن وهذا قول ابن عمر وسعد بن أ ي وقاص وبعض أصحابنا وإمنا تركنا هذ

عدي بن حامت أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول فإذا أكل فال تأكل قال الشافعي وإذا ثبت اخلرب 
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل جيز تركه لشيء وإذا قلنا هذا يف املعلم من الكالب فأخذ املعلم فحبس 

ذكاة فإن حبس وأكل فذلك موضع ترك فيه أن يكون معلما بال أكل فذلك حيل وإن قتله يقوم مقام ال
فصار كهو على االبتداء ال حيل أكهل كما كان ال حيل على االبتداء وهذا وجه حيتمله القياس ويصح 

فيه وفيه أن متأوال لو ذهب فقال إن الكلب إذا كان جنسا فأكل من شيء رطب قد ميكن أن جيري 
ن يقول حىت يكون آكال واحلياة فيه والدم بالروح يدور فيه فأما إذا بعضه يف بعض جنسه ولكن ال جيوز أ

كان بعد املوت فال يدور فيه دم وإمنا ينجس حينئذ موضع ما أكل منه وما قاربه قال الربيع وفيه قول 
آخر ولو جنسه كله كان له أن يغسله ويعصره كما يغسل الثوب ويعصر فيطهر ويغسل اجللد فيطهر 

كذلك تذهب جناسة اللحم فيأكله فتذهب جناسته و  



 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 سقوط املعدود أو 

  
ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
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ري باب صيد كل ما صيد به من وحش أو ط   

قال الشافعي وتعليم الفهد وكل دابة علمت كتعليم الكلب ال فرق بينهما غري أن الكلب أجنسها وال  
جناسة يف حي إال الكلب واخلنزير وتعليم الطائر كله واحد البازي والصقر والشاهني والعقاب وغريها 

بعد مرة فهي معلمة  وهو أن جيمع أن يدعى فيجيب ويستشلى فيطري ويأخذ فيحبس فإذا فعلت هذا مرة
يؤكل ما أخذت وقتلت فإن أكلت فالقياس فيها كهو يف الكلب زعم بعض املشرقيني أنه يؤكل ما 

قتلت وإن أكلت وزعم أنه إذا أكل الكلب ال يؤكل وزعم أن الفرق بينهما عنده أن الكلب يضرب 
ل صيده حىت يكون يدعى والبازي ال يضرب فإذا زعم أهنا تفترق يف هذا فكيف زعم أن البازي ال يؤك

فيجيب ويستشلى فيطري وأنه لو طار من نفسه فقتل مل يؤكل إذا مل يكن معلما أفرأيت إذا استجاز يف 
معلمني يفرق بينهما فلو فرق بينهما رجل حيث مجع بينهما أو مجع بينهما حيث فرق بينهما هل كانت 

 احلجة عليه إال كهي عليه 
سال ما يصطاد به باب تسمية اهلل عز وجل عند إر   

قال الشافعي وإذا أرسل الرجل املسلم كلبه أو طائرة املعلمني أحببت له أن يسمى فإن مل يسم ناسيا  
فقتل أكل ألهنما إذا كان قتلهما كالذكاة فهو لو نسى التسمية يف الذبيحة أكل ألن املسلم يذبح على 

لذي ميور يف الصيد اسم اهلل عز وجل وإن نسى وكذلك ما أصبت بشيء من سالحك ا  



 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 

  
غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .

  
وت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثب    
  

سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ     
  

احلديث   .  
  

وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :
  

أشهر وعشرا     .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (
  

هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) : هم سيقولون ثالثة رابعهم كلب
 ويقولون 
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باب إرسال املسلم واجملوسي الكلب    
قال الشافعي وإذا أرسل املسلم واجملوسي كلبا واحدا أو كلبني متفرقني أو طائرين أو سهمني فأصابا  

الصيد مث مل تدرك ذكاته فال يؤكل فهو كذبيحة مسلم وجموسي ال فرق بينهما فإذا دخل يف الذبيحة ما 
ل مل حتل وكذلك لو أعانه كلب غري معلم وسواء أنفذ السهم أو الكلب املعلم مقاتله أو مل ينفذها ال حي

إذا أعانه على قتله غريه مما ال حيل ألن مقاتله قد تنفذ فيحيا إال أن يكون قد بلغ منه ما يبلغ الذبح التام 
وح كحشاشة روح احلياة اليت باملذبوح مما ال يعيش بعده طرفة عني ومما تكون حركته كحركة املذب

 يتتام خروجه فإن خرج إىل هذا فال يضره ما أصابه ألنه قد أصابه وهو ميت 
باب إرسال الصيد فيتوارى عنك مث جتد الصيد مقتوال    
قال الشافعي وإذا رمى الرجل الصيد أو أرسل عليه بعض املعلمات فتوارى عنه ووجده قتيال فاخلرب عن  

ن ال يأكله من قبل أنه قد ميكن أن يكون قتله غري ما أرسل عليه من دواب األرض ابن عباس والقياس أ
وقد سئل ابن عباس فقال له قائل إين أرمى فأصمى وأمنى فقال له ابن عباس كل ما أصميت ودع ما 

أمنيت قال الشافعي ما أصميت ما قتله الكلب وأنت تراه وما أمنيت ما غاب عنك مقتله فإن كان قد بلغ 
و يراه مثل ما وصفت من الذبح مث تردى فتوارى أكله فأما إنفاذ املقاتل فقد يعيش بعد ما ينفذ بعض وه

املقاتل وال جيوز فيه عندي إال هذا إال أن يكون جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيء فإين أتومهه 
اس فإن اهلل عز وجل فيسقط كل شيء خالف أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وال يقوم معه رأي وال قي

قطع العذر بقوله صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي وإذا أصابت الرمية الصيد والرامى ال يراه فذحبته أو 
بلغت به ما شاءت مل يأكله ووجد به أثرا من غريها أو مل جيده ألنه قد يقتله ما ال أثر له فيه وإذا أدرك 

نه ما يبلغ الذبح من أن ال يبقى فيه حياة فأمكنه أن يذحبه الرجل الصيد ومل يبلغ سالحه منه أو معلمه م
فلم يذحبه فال يأكله وإمكانه أن يكون ما يذكي به حاضرا ويأتى عليه مدة ميكنه فيها أن يذحبه فال يذحبه 

ألن الذكاة ذكاتان إحدامها ما قدر عليه فذلك ال يذكي إال بالنحر والذبح واألخرى ما مل يقدر عليه 
يقدر عليه فإذا مل يبلغ ذكاته وقدر عليه فال جيزي فيه إال الذبح أو النحر فإن أغفل السكني  فيذكي مبا

 وقدر على الذبح فرجع له فمات مل يأكله إمنا يأكله إذا مل يقدر من حني يصيده على 
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به يوما فمات قبل أن  ذكاته ولو أجزنا له أكله بالرجوع بال تذكية أجزنا له إن تعذر عليه ما يذكيه  
جيده أن يأكله وإذا أدركته ومعك ما تذكيه به فلم ميكنك مذحبه ومل تفرط فيه حىت مات فكله وإن 

أمكنك مذحبه فلم تفرط وأدنيت السكني فمات قبل أن تضعها على حلقه فكله وإن وضعتها على حلقه 
كاته وإن أمررهتا فكلت ومات فال ومل مترها حىت مات ومل تتوان فكله ألنه ميكنك يف شيء من هذا ذ

تأكله ألنه قد يكون قد مات خنقا والذكاة اليت إذا بلغها الذابح أو الرامي أو املعلم أجزأت من الذبح أن 
جيتمع قطع احللقوم واملريء ال شيء دون ذلك ومتامها الودجني ولو قطع الودجان ومل يقطع احللقوم 

 قد يقطعان من اإلنسان وحييا وأما الذكاة فيما ال حياة فيه إذا واملريء مل تكن ذكاة من قبل أن الودجني
قطع فهو احللقوم واملريء ألهنما أظهر منهما فإذا أتى عليهما حىت استؤصال فال يكون إال بعد إبانة 

احللقوم واملريء وإذا أرسل الرجل كلبه أو سهمه ومسى اهلل تابك وتعاىل وهو يرى صيدا فأصاب غريه 
كله من قبل أنه قدر رأى صيدا ونواه وإن أصاب غريه وإن أرسلهما وال يرى صيدا ونوى فال بأس بأ

فال يأكل وال تعمل املنية إال مع عني تراه وهكذا لو رمى صيدا جمتمعا ونوى أنه أصاب أكل ما أصاب 
ما على منه ولو كان ال جيوز أن يأكل إذا رمى إال ما نوى بعينه كان العلم حييط أن رجال لو أرسل سه

مائة طري أو كلبا على مائة ظيب مل يقتلها كلها وإذا نواها كلها فأصاب واحدا فالواحد املصاب غري 
منوي بعينه وكان يلزم من قال ال يأكل الصيد إال أن يرميه بعينه أن ال يأكل من هذه شيئا ألن العلم 

ه واهلل أعلم وكل ما أصاب كلب غري حييط أنه ال يقتلها كلها فإذا أحاط العلم هبذا فالذي نوى بغري عين
معلم أو حجر أو بندقة أو شيء غري سالح مل يؤكل إال أن تدرك ذكاته فيكون مأكوال بالذكاة كما 

تؤكل املوقذة واملتردية والنطيحة إذا ذكيت قال الشافعي وأكثر ما تكون كالب الصيد يف غري أيدهم إال 
لصيد قريبا كان منه أو بعيدا فانزجر واستشلى باستشالئه أهنا تتبعهم وإذا استشلى الرجل كلبه على ا

فأخذ الصيد أكل وإن قتله وكان كإرساله إياه من يده وإن كان الكلب قد توجه للصيد قبل استشالء 
صاحبه فمضى يف سننه فأخذه فال يأكله إال بإدراك ذكاته إال أن يكن يزجره فيقف أو ينعرج مث 

خر فيكون قد ترك األمر األول واستشلى باستشالء مستأنف فيأكل ما يستشليه فيتحرك باستشالئه اآل



أصاب كما يأكله لو أرسله فيقف على االبتداء وإن كان يف سننه فاستشاله فلم حيدث عرجة وال وقوفا 
 وازداد يف سننه استشالء فال يأكل وسواء يف ذلك استشاله صاحبه أو غري صاحبه 
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ه قال الشافعي وصيد الصيب أسهل من ذبيحته فال بأس بصيده ألن فعله الكالم والذكاة ممن جتوز ذكات  
بغريه فال بأس بذبيحته إذا أطاق الذبح وأتى منه على ما يكون ذكاة وكذلك املرأة وكل من جتوز ذكاته 

فقطعه من نصراين ويهودي قال الشافعي وإذا رمى الرجل الصيد أو طعنه أو ضربه أو أرسل إليه كلبه 
قطعتني أو قطع رأسه أو قطع بطنه وصلبه وإن مل يكن من النصف أكل الطرفني معا وهذ ذكاته وكل ما 

كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكل عضو فيه ولكنه لو قطع منه يدا أو رجال أو إربا أو شيئا ميكن لو مل 
قتله بعد برمية أكل ما كان  يزد علي ذلك أن يعيش بعده ساعة أو مدة أكثر منها بعد أن يكون ممتنعا مث

باقيا فيه من أعضائه ومل يأكل العضو الذي بان منه وفيه احلياة اليت يبقى بعدها ألنه عضو مقطوع من 
حي وال يؤكل ما قطع من حي أدركت ذكاته أو مل تدرك ولو كان موته من القطع األول أكلهما معا 

بأقل من النصف فكان األقل مما يلي العجز  وقال بعض الناس إذا ضربه فقطعه نصفني أكل وإن قطعه
أكل الذي يلي الرأس ومل يأكل الذي يلي العجز قال الشافعي وإذا كانت الضربة اليت مات منها ذكاة 

لبعضه كانت ذكاة لكله ومل يصلح أن يؤكل منهما واحد دون صاحبه قال الشافعي وكل ما كان 
ذكاة عليه ولو ذكاه مل حيرم ولو كان من شيء تطول  يعيش يف املاء من حوت أو غريه فأخذه ذكاته ال

حياته فذحبه ألن يستعجل موته ما كرهته وسواء من أخذه من جموسي أو وثين ال ذكاة له ألنه ذكى يف 
نفسه فال يباىل من أخذه وسواء ما كان منه ميوت حني خيرج من املاء وما كان يعيش إذا كان منسوبا 

إذا كان هكذا فسواء ما لفظ البحر وطفا من ميتته وما أخرج منه وقد خالفنا إىل املاء وفيه أكثر عيشه و
بعض املشرقيني فزعم أنه ال بأس مبا لفظ البحر ميتا وما أخذه اإلنسان ميتا قبل أن يطفو فإذا طفا فال 
خري فيه وال أدري أي وجه لكراهية الطايف والسنة تدل على أكل ما لفظ البحر ميتا بضع عشرة ليلة 
وهو يقول ذلك والقياس أنه كله سواء ولكنه بغلنا أن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم مسى 



جابرا أو غريه كره الطايف فاتبعنا فيه األثر قال الشافعي قلنا لو كنت تتبع اآلثار أو السنن حني تفرق بني 
يب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه اجملتمع منها باالتباع محدناك ولكنك تتركها ثابتة ال خمالف هلا عن الن

 وتأخذ ما زعمت 
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برواية عن رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كره الطايف وقد أكل أبو أيوب مسكا طافيا   
وهو رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ومعه زعمت القياس وزعمنا السنة وأنت تزعم أنه لو 

ال الواحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قوال معه القياس وعدد منهم قوال مل تكن سنة فق
خيالف كان علينا وعليك اتباع القول الذي يوافق القياس وقد تركته يف هذا ومعه السنة والقياس وذكر 

 أيوب عن حممد ابن سريين أن أبا أيوب أكل مسكا طافيا 
باب ما ملكه الناس من الصيد    
افعي كل ما كان له أصل يف الوحش وكان يف أيدي الناس منه شيء قد ملكوه فأصابه رجل قال الش 

فعليه رده فإن تلف يف يده فعليه قيمته وذلك مثل الظباء واألروى وما أشبهه والقماري والدباسي 
 واحلجل وما أشبهها وكل ما صار إىل رجل من هذا بأن صاده أو صيد له أو صار إليه بوجه من الوجوه

فلم يعرف له صاحبا فال بأس عليه فيه ألن أصله مباح وال حيرم عليه حىت يعلم أن غريه قد ملكه فإن 
أخذه فاستهلكه أو بقى يف يديه فادعاه مدع فالورع أن يصدقه ويرده عليه أو قيمته واحلكم أن ليس 

يف الوحش مثل احلمام غري عليه تصديقه إال ببينة يقيمها عليه وكل ما كان يف أيدي الناس مما ال أصل له 
محام مكة فهو كالشاة والبعري فليس ألحد أخذه بوجه من الوجوه ألنه ال يكون إال مملوكا وكذلك لو 

أصابه يف اجلبل أو غريه قد فرخ فيه مل يكن له أخذه من قبل أن أفراخه ملالك أمهاته كما لو أصاب 
إال ملالك وهذا عندنا كما وصفت فإن كان بلد فيه احلمر األهلية مباحة مل يكن له أخذها ألهنا ال تكون 

شيء من هذا معروفا أنه لغري مالك فهو كما وصفت من احلجل والقطا قال الشافعي وإذا كان لرجلني 
برجان فتحول بعض محام هذا إىل برج هذا فالزم له أن يرده كما يرد ضوال اإلبل إذا أوت إىل إبله فإن 



هلا كان الورع أن يصدقه فيما ادعى ما مل يعرفه ادعى ما ليس له واحلكم  مل يعرفها إال بادعاء صاحبها
أن ال جيرب على تصديقه إال ببينة يقيمها وال حنب له حبس شيء يشك فيه ونرى له إعطاءه ما عرف 

وتأخى ما مل يعرف واستحالل صاحبه فيما جهل واجلواب يف احلمام مثله يف اإلبل والبقر والرقيق قال 
فإذا ملك الرجل الصيد ساعة مث انفلت منه فأخذه غريه كان عليه رده إليه كان ذلك من ساعة الشافعي 

انفلت منه فأخذه أو بعد مائة سنة ال فرق بني ذلك وال جيوز غري هذا أو يكون حني زايل يد ال ميلكه 
 فلو أخذه من ساعته مل يرده إليه فأما يرده إذا انفلت قريبا وال يرده إذا 
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انفلت بعيدا فليس هذا مما يعذر أحد جبهالته وإذا أصاب الرجل الصيد مقلدا أو مقرطا أو موسوما أو   
به عالمة ال حيدثها إال الناس فقد علم أنه مملوك لغريه فال حيل له إال مبا حتل به ضالة الغنم وذلك أن 

ا من أخذها إذا جاء صاحبها والوحش ضالة الغنم ال تغىن عن نفسها قد حتل باألرض املهلكة ويغرمه
كله يف معىن اإلبل وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وتأكل 

الشجر حىت يأتى رهبا فقلنا كل ما كان ممتنعا بنفسه يعيش بغري راعيه كما يعيش البعري فال سبيل إليه 
اإلنسية وبقرة الوحش والظباء والطري كله قال وما يدل عليه  والوحش كله يف هذا املعىن فكذلك البقرة

الكتاب مث السنة مث اآلثار مث القياس أنه ال جيزي احملرم من الصيد شيئا ال يؤكل حلمه وجيزي ما كان 
حلمه مأكوال منه والبازي والصوائد كلها ال تؤكل حلومها كما ال تؤكل حلوم الغربان فإن قتل احملرم 

معلما ضمن له قيمته يف احلال اليت يقتله هبا معلما كما يقتل له العبد اخلباز أو الصباغ أو  بازا إلنسان
الكاتب فيضمن له قيمته يف حاله اليت قتله فيها ويقتل له البعري النجيب والربذون املاشي فيضمن له قيمته 

حد مل يكن عليه فيه فدية ولو قتل يف احلال اليت قتله فيها وال فدية يف اإلحرام عليه ألنه لو قتله وليس أل
له ظبيا كانت عليه شاة يتصدق هبا على مساكني احلرم وقيمته بالغة ما بغلت لصاحبه كانت أقل من 
شاة أو أكثر قال الشافعي هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن مثن الكلب فال حيل بيع كلب ضار 

فعليه قيمته وقيمته بيع وذلك مردود ألنه مثن احملرم وال غريه وهكذا قال بعض أصحابنا وقال فإن قتله 



واحملرم ال يكون إال مردودا أعلم بذلك من ساعته أو بعد مائة سنة كما يكون اخلمر واخلنزير وما ال 
حيل مثنه حبال مردودا وليس فيه إال هذا أو ما قال املشرقيون بأن مثنه جيوز كما جيوز مثن الشاة فأما أن 

رم يرده إن قرب وال يرده إن بعد فهذا ال جيوز ألحد وال يعذر به ولو جاز هذا ألحد يزعم أن أصله حم
بال خرب يلزم جاز عليه أن يرد الثمن إذا بعد وال يرده إذا قرب فإن قال استحسنت يف هذا قيل له وحنن 

واحد نستحسن ما استقبحت ونستقبح ما استحسنت وال حيرم بيع حي من دابة وال طري وال جناسة يف 
منهما إال الكلب واخلنزير فإهنما جنسان حيني وميتني وال حيل هلما مثن حبال قال الشافعي ومن قتل كلب 

زرع أو كلب ماشية أو صيد أو كلب احلرس مل يكن عليه قيمته من قبل أن اخلرب إذا كان عن رسول 
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالنهي عن مثنه وهو حي مل حيل أن 
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يكون له مثن حيا وال ميتا وأنا إذا أغرمت قاتله مثنه فقد جعلت له مثنا حيا وذلك ما هنى عنه رسول   
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو جاز أن يكون له مثن يف إحدى حالتيه كان مثنه يف احلياة مبيعا حني يقتنيه 

يه قال الشافعي وإذا كان لك على املشتري للصيد واملاشية والزرع أجوز منه حني يكون ال منفعة ف
نصراين حق من أي وجه ما كان مث قضاكه من مثن مخر أو خنزير تعلمه مل حيل لك أن تأخذه وسواء يف 
ذلك حالله وحرامه فيما قضاكه أو وهب لك أو أطعمك كما لو كان لك على مسلم حق فأعطاك من 

عنك معناه من النصراين واملسلم فكان ما مال غصبه أو ربا أو بيع حرام مل حيل لك أخذه وإذا غاب 
أعطاك من ذلك أو أطعمك أو وهب لك أو قضاك حيتمل أن يكون من حالل وحرام وسعك أن تأخذه 

على أنه حالل حىت تعلم أنه حرام والورع أن تتنزه عنه وال يعدو ما أعطاك نصراين من مثن مخر أو 
إذا كان يستحله من أصل دينه أو يكون حراما  خنزير حبق لك أو تطوع منه عليك أن يكون حالال له

عليك باختالف حكمك وحكمه وال فرق بني ما أعطاك من ذلك تطوعا أو حبق لزمه وأما أن يكون 
حالال فحالل اهلل تعاىل جلميع خلقه وحرامه عليهم واحد وكذلك هو يف اخلمر واخلنزير ومثنهما حمرمان 

ائل فلم ال تقول إن مثن اخلمر واخلنزير حالل ألهل الكتاب على النصراين كهو على املسلم فإن قال ق



وأنت ال متنعهم من اختاذه والتبايع به قيل قد أعلمنا اهلل عز وجل أنه ال يؤمنون به وال باليوم اآلخر وال 
حيرمون ما حرم اهلل ورسوله إىل قوله وهم صاغرون قال الشافعي فكيف جيوز ألحد عقل عن اهلل عز 

أهنا هلم حالل وقد أخربنا اهلل تعاىل أهنم ال حيرمون ما حرم اهلل ورسوله فإن قال قائل وجل أن يزعم 
فأنت تقرهم عليها قلت نعم وعلى الشرك باهلل ألن اهلل عز وجل أذن لنا أن نقرهم على الشرك به 

ليهم قائمة واستحالهلم شرهبا وتركهم دين احلق بأن نأخذ منهم اجلزية قوة ألهل دينه وحجة اهلل تعاىل ع
ال خمرج هلم منها وال عذر هلم فيها حىت يؤمنوا باهلل ورسوله وحيرموا ما حرم اهلل ورسوله وكل ما صاده 
حالل يف غري حرم مما يكون مبكة من محامها وغريه فال بأس به ألنه ليس يف الصيد كله وال يف شيء منه 

حرام حمرم أو حبرمة لغريه من أن يكون ملكه حرمة مينع هبا نفسه إمنا مينع حبرمة من غريه من بلد أو إ
 مالك فأما بنفسه فليس مبمنوع 

 ID ' '   وقال  (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
 ما يكون م ) :تعاىل

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (
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باب ذبائح أهل الكتاب    
قال الشافعي رمحه اهلل أحل اهلل طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل  

التفسري ذبائحهم وكانت اآلثار تدل على إحالل ذبائحهم فإن كانت ذبائحهم يسموهنا هلل تعاىل فهي 
سم اهلل تعاىل مثل اسم املسيح أو يذحبونه باسم دون اهلل حالل وإن كان هلم ذبح آخر يسمون عليه غري ا

تعاىل مل حيل هذا من ذبائحهم وال أثبت أن ذبائحهم هكذا فإن قال قائل وكيف زعمت أن ذبائحهم 
صنفان وقد أبيحت مطلقة قيل قد يباح الشيء مطلقا وإمنا يراد بعضه دون بعض فإذا زعم زاعم أن 



أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا مل تؤكل ذبيحته وهو ال يدعه للشرك  املسلم إن نسى اسم اهلل تعاىل
كان من يدعه على الشرك أوىل أن تترك ذبيحته وقد أحل اهلل عز وجل حلوم البدن مطلقة فقال  فإذا 

وجبت جنوهبا فكلوا منها ووجدنا بعض املسلمني   يذهب إىل أن ال يؤكل من البدنة اليت هي نذر وال 
 فدية فلما احتملت هذه اآلية ذهبنا إليه وتركنا اجلملة ال أهنا خالف للقرآن ولكنها جزاء صيد وال

حمتملة ومعقول أن من وجب عليه شيء يف ماله مل يكن له أن يأخذ منه شيئا ألنا إذا جعلنا له أن يأخذ 
ب بالداللة على منه شيئا فلم جنعل عليه الكل إمنا جعلنا عليه البعض الذي أعطى فهكذا ذبائح أهل الكتا

 شبيه ما قلنا 
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف

 اآلية األوىل والثانية 
  

والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

(وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)   والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل    
  

وال يكاد يقدر عليه   .  
  

وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :
  

العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر     
  

وله اهلل تعاىلكق    :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 

  
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال     
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  



  
ه مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مراد    احلذف كما حكاه  -

  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله نعم    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
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ذبائح نصارى العرب    
قال الشافعي أخربنا إبراهيم بن حممد عن عبداهلل بن دينار عن سعد الفلجة موىل عمر أو ابن سعد  

الفلجة أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب وما حتل لنا ذبائحهم وما 
نا الثقفي عن أيوب عن ابن سريين عن أنا بتاركهم حىت يسلموا أو أضرب أعناقهم قال الشافعي أخرب

عبيدة عن علي رضي اهلل عنه أنه قال ال تأكلوا ذبائح نصارى بين تغلب فإهنم مل يتمسكوا من دينهم إال 
بشرب اخلمر قال الشافعي كأهنما ذهبا إىل أهنم ال يضبطون موضع الدين فيعقلون كيف الذبائح وذهبوا 

من دان به بعد نزول القرآن وهبذا نقول ال حتل ذبائح نصارى  إىل أن أهل الكتاب هم الذين أوتوه ال
العرب هبذا املعىن واهلل أعلم وقد روى عكرمة عن ابن عباس أنه أحل ذبائحهم وتأول ومن يتوهلم منكم 

فإنه منهم وهو لو ثبت عن ابن عباس كان املذهب إىل قول عمر وعلي رضي اهلل تعاىل عنهما أوىل ومعه 
ن يتوهلم منكم فإنه منهم فمعناها على غري حكمهم وهكذا القول يف صيدهم من أكلت املعقول فأما م

 ذبيحته أكل صيده ومن مل حتل ذبيحته مل حيل صيده إال بأن تدرك ذكاته 
 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  

  
ديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احل    



  
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها    أنه ملا ثبت  :

  
جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :

  
عة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تاب    
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك    صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :
  

مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها     
  

م تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليو    
  

على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب     
  

يضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل ف    
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ذبح نصارى العرب    



قال الشافعي رمحه اهلل ال خري يف ذبائح نصارى العرب فإن قال قائل فما احلجة يف ترك ذبائحهم فما  
فإن قال فقد نأخذ منهم اجلزية قلنا ومن اجملوس وال  جيمعهم من الشرك وأهنم ليسوا الذين أوتوا الكتاب

نأكل ذبائحهم ومعىن الذبائح معىن غري معىن اجلزية فإن قال فهل من حجة من أثر يفزع إليه فنعم مث 
ذكر حديثا أن عمر بن اخلطاب قال ما نصارى العرب بأهل كتاب وال حتل لنا ذبائحهم ذكره إبراهيم 

إن قال قائل فحديث ثور عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قيل ثور روى عن بن أ ي حيىي مث مل أكتبه ف
عكرمة عن ابن عباس ومل يدرك ثور ابن عباس فإن قال قائل ما دل على الذي رواه عكرمة فحدثنا 

إبراهيم عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس هبذا احلديث قال وما أفرى األوداج غري مثرد ذكي به غري 
ال حتل الذكاة هبما لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الذكاة هبما الظفر والسن فإنه   

املسلم يصيد بكلب اجملوسي    
قال الشافعي رمحه اهلل يف املسلم يصيد بكلب اجملوسي املعلم يؤكل من قبل أن الصيد قد مجع املعنيني  

د ذكى مبا جتوز به الذكاة وقد اللذين حيل هبما الصيد ومها أن الصائد املرسل هو الذي جتوز ذكاته وأنه ق
اجتمع األمران اللذان حيل هبما الصيد وسواء تعليم اجملوسي وتعليم املسلم ألنه ليس يف الكلب معىن إال 
أن يتأدب باإلمساك على من أرسله فإذا تأدب به فاحلكم حكم املرسل ال حكم الكلب وكذلك كلب 

كم حكم املرسل وإمنا الكلب أداة من األداة املسلم يرسله اجملوسي فيقتل ال حيل أكله ألن احل  

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول
 فإن احلذف فيه 

  
أفصح هذا إن ثبت    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :

  
فيه ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  



للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
  

غري صحيح وال فصيح    انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .
  

ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع     
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ذكاة اجلراد واحليتان    
نف ال حيل إال بأن يذكيه من حتل ذكاته قال الشافعي إن ذوات األرواح اليت حيل أكلها صفنان ص 

والصيد والرمي ذكاة ما ال يقدر عليه وصنف حيل بال ذكاة ميته ومقتوله إن شاء وبغري الذكاة وهو 
احلوت واجلراد وإذا كان كل واحد منهما حيل بال ذكاة حل ميتا فأي حال وجدهتما ميتا أكل ال فرق 

ن ال حيل ميتا ألن ذكاته أمكن من ذكاة اجلراد فهو حيل ميتا بينهما فمن فرق بينهما فاحلوت كان أوىل أ
واجلرادة حتل ميتة وال جيوز الفرق بينهما فإن فرق بينهما فارق فليدلل من سن له ذكاة اجلراد أو أحل له 

بعضه ميتا وحرم عليه بعضه ميتا ما رأيت امليت حيل من شيء إال اجلراد واحلوت قال الشافعي أخربنا 
بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحلت لنا  عبدالرمحن

ميتتان ودمان أما امليتتان احلوت واجلراد والدمان أحسبه قال الكبد والطحال أخربنا الربيع قال أخربنا 
 عنهما قال الشافعي قال أخربنا حامت بن إمساعيل والدراوردي أو أحدمها عن جعفر عن أبيه رضي اهلل

 النون واجلراد ذكي 
 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين

 ال يتقنون لفظ 
  

احلديث   .  



  
وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل    يتربصن بأنفسهن أربعة ) :

  
أشهر وعشرا   يل على األياملتغليب الليا (   .انتهى .

  
هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة     
  

القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال     
  

تعاىل   سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :
 ويقولون 

  
مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم    ما يكون م ) :وقال تعاىل (

  
ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم     :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (

  
ات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذه اآلي (وكنتم أزواجا ثالثة)    

  
والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل   :  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
   
 

 779 :صفحة 
 
   

من الذبيحة ما يكره    



قال الشافعي رمحه اهلل إذا عرفت يف الشاة احلياة تتحرك بعد الذكاة أو قبلها أكلت وليس يتحرك بعد  
الذكاة ما مات قبلها إمنا يتحرك بعدها ما كان فيه الروح قبلها قال وكل ما عرفت فيه احلياة مث ذحبت 

إن مل يفعل فال شيء عليه وقد هنى رسول بعده أكلت قال الشافعي يف ذبح اجلنني إمنا ذبيحته تنظيف و
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن املصبورة الشاة تربط مث ترمى بالنبل 

ذبائح من اشترك يف نسبه من أهل امللل وغريهم    
قال الشافعي يف الغالم أحد أبويه نصراين واآلخر جموسي يذبخ أو يصيد ال تؤكل ذبيحته وال صيده ألنه  

ا كاملسلم يكون ابنه الصغري على دينه وال كاملسلمة يكون ابنها على دينها من قبل من أبويه وليس هذ
أن حظ اإلسالم إذا شرك حظ الكفر فيمن مل يدن كان حظ اإلسالم أوىل به وليس حظ النصرانية بأوىل 

 من حظ اجملوسية وال حظ اجملوسية بأوىل من حظ النصرانية كالمها كفر باهلل ولو ارتد نصراين إىل
جموسية أو جموسي إىل نصرانية مل نستتبه ومل نقتله ألنه خرج من كفر إىل كفر ومن خرج من دين 

اإلسالم إىل غريه قتلناه إن مل يتب فإذا بلغ هذا املولود فدان دين أهل الكتاب فهو منهم أكلت ذبيحته 
تعمل ما يعمل اإلسالم فإن ذهب رجل يقيس اإلسالم بالكفر أحلق الولد بالنصرانية فزعم أن النصرانية 

دخل عليه أن يفرق بني من يرتد من نصرانية إىل جموسية ودخل لغريه عليه أن يقول ولد األمة من احلر 
عبد حكمه حكم أمه وولد احلرة من العبد حر حكمه حكم أمه فجعل حكم الولد املسلم حكم األم 

الشرك وال يؤكل صيد مل يصده مسلم دون األب فإن قال قائل املرتد عن اإلسالم يقتل واإلسالم غري 
وال كتا ي يقر على دينه وال أعلم من الناس أحدا جموسيا وال وثنيا أشر ذبيحة منه من قبل أنه جيوز 

للحاكم أن يأخذ اجلزية من اجملوسي ويقره على دينه وجيوز له بعد القدرة على احلر ي أن يدعه بال قتل 
ا حيل به دم احملارب وال حيل فيه تركه كما حيل يف احملارب لعظم وال جيوز له هذا يف املرتد فيحل دمه مب

 ذنبه خبروجه من دين اهلل الذي ارتضى 
 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  

  
وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم    إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :

  
ملذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف ا    
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الذكاة وما أبيح أكله وما مل يبح    
قال الشافعي الذكاة وجهان وجه فيما قدر عليه الذبح والنحر وفيما مل يقدر عليه ما ناله اإلنسان  

اجلوارح ذوات األرواح املعلمات بسالح بيده أو رميه بيده فهي عمل يده أو ما أحل اهلل عز وجل من 
اليت تأخذ بفعل اإلنسان كما يصيب السهم بفعله فأما احملفرة فإهنا ليست واحدا من ذا كان فيها سالح 

يقتل أو مل يكن ولو أن رجال نصب سيفا أو رحما مث اضطر صيد إليه فأصابه فذكاه مل حيل أكله ألهنا 
د فاحتكت بسيف فأتى على مذحبها مل حيل أكلها ألهنا ذكاة بغري قتل أحد وكذلك لو مرت شاة أو صي

قاتلة نفسها ال قاتلها غريها ممن له الذبح والصيد وإذا صاد رجل حيتانا وجرادا فأحب إىل لو مسى اهلل 
تعاىل ولو ترك ذلك مل حنرمه إذا أحللته ميتا فالتسمية إمنا هي من سنة الذكاة فإذا سقطت الذكاة حلت 

ذكاة ذكاتان فأما ما قدر على قتله من أنسى أو وحشي فال ذكاة إال يف اللبة واحللق بترك التسمية وال
وأما ما هرب منه من أنسى أو وحشي فما ناله به من السالح فهو ذكاته إذا قتله ومثله البعري وغريه 

يتردى يف البئر فال يقدر على مذحبه وال منحره فيضرب بالسكني على أي آرابه قدر عليه ويسمى 
 وتكون تلك ذكاة له قال ولو حدد املعراض حىت ميور موران السالح فال بأس بأكله 

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
فراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله ال    
  

يتوقف فيه إال جاهل غيب   .  
  

والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب     احلذف كما حكاه  -



  
الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن     
  

يف كالمه تصريح بنقله نعم يتوقف فيه إذ ليس    جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :
  

سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب   .  
  

وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله     
  

اومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهه    أنه ملا ثبت  :
  

جواز    سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :
  

عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها     
  

هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك   تريد األيامسرت مخسا وأنت  :  صمت  :أو .
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الصيد يف الصيد    
قال الشافعي وإذا وجد احلوت يف بطن حوت أو طائر أو سبع فال بأس بأكل احلوت ولو وجد يف ميت  

مل حيرم ألنه مباح ميتا ولو كنت أحرمه ألن حكمه حكم ما يف بطنها مل حيل ما كان منه يف بطن سبع 
وال يف بطن طائر إال إن أدرك ذكاته مث ما كان يل أن أجعل ذكاته بذكاة الطائر  ألن السبع ال يؤكل

ألنه ليس مبخلوق من الطائر إمنا تكون ذكاة اجلنني يف البطن ذكاة أمه ألنه خملوق منها وحكمه حكمها 



يذكى  ما مل يزايلها يف اآلدميني والدواب فأما ما ازدرده طائر فلو ازدرد عصفورا ما كان حالال بأن
املزدرد وكان على من وجده أن يطرحه فكذلك ما أصبنا يف بطن طائر سوى اجلراد واحلوت فال يؤكل 

حلما كان أو طائرا ألنه شيء من غريه فإمنا تقع ذكاته على ما هو منه ال على ما هو من غريه فكذلك 
 احلوت لو ازدرد شاة أكلنا احلوت وألقينا الشاة ألن الشاة غري احلوت 

ال الرجل اجلارح إرس   

قال الشافعي رمحه اهلل وإذا أرسل الرجل اجلارح طائرا كان أو دابة على الصيد فمضى مث صرعه فرأى  
الصيد أو مل يره فإن كان إمنا رجع عن سننه وأخذ طريقا إىل غريها فهذا طالب غري راجع فإن قتل 

د رجوعه فقتله مل يؤكل من قبل أن الصيد أكل وإذا رجع إىل صاحبه رأى الصيد أو مل يره مث عاد بع
اإلرسال األول قد انقضى وهذا إحداث طلب بعد إرسال فإن زجره صاحبه برجوعه فانزجر أو يف وقفة 
وقفها فاستقبل أو يف طريق غري طريق الصيد فعاد يف جريه فقتله أكل وكان ذلك كإرساله إياه من يده 

يقدر معه على أن ميتنع من أن يؤخذ أو كان مريضا أو قال الشافعي وإذا رمى الصيد فأثبته إثباتا ال 
مكسورا أو صغريا ال يستطيع االمتناع من أن يؤخذ فرمى فقتل مل حيل أكله وال حيل هذا إال بالذكاة 
وجهان ما كان من وحشى أو أنسى فما قدر عليه بغري الرمي والسالح مل حيل إال بذكاة وما مل يقدر 

و ذكاة له قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد عليه إال برمي أو بسالح فه
بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال قلنا يا رسول اهلل إنا القو العدو 
غدا وليس معنا مدى أنذكي بالليط فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ما أهنر الدم وذكر عليه اسم اهلل 

لوه إال ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من اإلنسان والظفر مدى احلبش فك  
   
 

 782 :صفحة 
 

قال الشافعي فإن كان رجل رمى صيدا فكسره أو قطع جناحه أو بلغ به احلال اليت ال يقدر الصيد أن   
احلال اليت رماه هبا ميتنع فيها من أن يكون مأخوذا فرماه أحد فقتله كان حراما وكان على الرامي قيمته ب

مكسورا أو مقطوعا ألنه مستهلك لصيد قد صار لغريه ولو رماه فأصابه مث أدرك ذكاته فذكى كان 



للرامي األول وكان على الرامي الثاين ما نقصته الرمية يف احلال اليت أصابه فيها ولو رماه األول فأصابه 
مث رماه الثاين فأثبته حىت ال يستطيع أن ميتنع  وكان ممتنعا بطريان إن كان طائرا أو بعد وإن كان دابة

كان للثاين ولو رماه األول يف هذه احلال فقتله ضمن قيمته للثاين ألنه قد صار له دونه ولو رمياه معا 
فمضى ممتنعا مث رماه ثالث فصريه غري ممتنع كان للثالث دون األولني ولو رماه األوالن بعد رمية الثالث 

رمياه معا أو أحدمها قبل اآلخر فأخطأته إحدى الرميتني وأصابته األخرى كان الذي فقتاله ضمناه ولو 
أصابته رميته ضامنا ولو أصابتاه معا أو إحدامها قبل األخرى كانت الرميتان مستويتني أو خمتلفتني إال 

يد بينهما أهنما قد جرحتاه فأنفذت إحدامها مقالته ومل تنفذه األخرى كانا مجيعا قاتلني له وكان الص
كما جيرح الرجالن الرجل أحدمها اجلرح اخلفيف واآلخر اجلرح الثقيل أو عدد اجلراح الكثرية فيكونان 
مجيعا قاتلني فإن كانت إحدى الرميتني أتت منه على ما ال يعيش منه طرفة عني مثل أن تقطع حلقومه 

وقعت الرمية اآلخرى آخرا فإمنا  أو مريئه أو رأسه أو تقطعه باثنني فإن كانت هي اليت وقعت أوال مث
رمى اآلخر ميتا فال ضمان عليه إال أن يكون أفسد بالرمية جلدا أو حلما فيضمن قدر ما زفسد من اجللد 

أو اللحم ويكون الصيد للرامي الذي ذكاه ولو كانت الرمية اليت مل تبلغ ذكاته أوال والرمية اليت بلغت 
ذي ذكاه ومل يكن على الرامي األول شيء ألنه مل جين عليه بعد ما ذكاته آخرا كان للرامي اآلخر ألنه ال

صار له وال على الذي ذكاه شيء ألنه إمنا رمى صيدا ممتنعا له رميه ولو كان رماه فبلغ أن ال ميتنع مثله 
وحتامل فدخل دار إرسال الرجل اجلارح قال الشافعي رمحه اهلل وإذا أرسل الرجل اجلارح طائرا كان أو 

على الصيد فمضى مث صرعه فرأى الصيد أو مل يره فإن كان إمنا رجع عن سننه وأخذ طريقا إىل  دابة
غريها فهذا طالب غري راجع فإن قتل الصيد أكل وإذا رجع إىل صاحبه رأى الصيد أو مل يره مث عاد بعد 

فإن زجره رجوعه فقتله مل يؤكل من قبل أن اإلرسال األول قد انقضى وهذا إحداث طلب بعد إرسال 
 صاحبه برجوعه فانزجر أو يف وقفة وقفها فاستقبل أو يف طريق غري طريق الصيد فعاد يف جريه 
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فقتله أكل وكان ذلك كإرساله إياه من يده قال الشافعي وإذا رمى الصيد فأثبته إثباتا ال يقدر معه   
ريا ال يستطيع االمتناع من أن يؤخذ فرمى على أن ميتنع من أن يؤخذ أو كان مريضا أو مكسورا أو صغ

فقتل مل حيل أكله وال حيل هذا إال بالذكاة وجهان ما كان من وحشى أو أنسى فما قدر عليه بغري الرمي 
 والسالح مل حيل إال بذكاة وما مل يقدر عليه إال برمي أو بسالح فهو ذكاة له 

باب يف الذكاة والرمي    
نا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن قال الشافعي رمحه اهلل أخرب 

رفاعة عن جده رافع بن خديج قال قلنا يا رسول اهلل إنا القو العدو غدا وليس معنا مدى أنذكي بالليط 
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ما أهنر الدم وذكر عليه اسم اهلل فكلوه إال ما كان من سن أو ظفر فإن 

عظم من اإلنسان والظفر مدى احلبش قال الشافعي فإن كان رجل رمى صيدا فكسره أو قطع  السن
جناحه أو بلغ به احلال اليت ال يقدر الصيد أن ميتنع فيها من أن يكون مأخوذا فرماه أحد فقتله كان 

د صار حراما وكان على الرامي قيمته باحلال اليت رماه هبا مكسورا أو مقطوعا ألنه مستهلك لصيد ق
لغريه ولو رماه فأصابه مث أدرك ذكاته فذكى كان للرامي األول وكان على الرامي الثاين ما نقصته الرمية 
يف احلال اليت أصابه فيها ولو رماه األول فأصابه وكان ممتنعا بطريان إن كان طائرا أو بعد وإن كان دابة 

 ولو رماه األول يف هذه احلال فقتله ضمن قيمته مث رماه الثاين فأثبته حىت ال يستطيع أن ميتنع كان للثاين
للثاين ألنه قد صار له دونه ولو رمياه معا فمضى ممتنعا مث رماه ثالث فصريه غري ممتنع كان للثالث دون 
األولني ولو رماه األوالن بعد رمية الثالث فقتاله ضمناه ولو رمياه معا أو أحدمها قبل اآلخر فأخطأته 

ابته األخرى كان الذي أصابته رميته ضامنا ولو أصابتاه معا أو إحدامها قبل األخرى إحدى الرميتني وأص
كانت الرميتان مستويتني أو خمتلفتني إال أهنما قد جرحتاه فأنفذت إحدامها مقالته ومل تنفذه األخرى 

آلخر كانا مجيعا قاتلني له وكان الصيد بينهما كما جيرح الرجالن الرجل أحدمها اجلرح اخلفيف وا
اجلرح الثقيل أو عدد اجلراح الكثرية فيكونان مجيعا قاتلني فإن كانت إحدى الرميتني أتت منه على ما ال 
يعيش منه طرفة عني مثل أن تقطع حلقومه أو مريئه أو رأسه أو تقطعه باثنني فإن كانت هي اليت وقعت 

عليه إال أن يكون أفسد بالرمية جلدا أوال مث وقعت الرمية اآلخرى آخرا فإمنا رمى اآلخر ميتا فال ضمان 
 أو حلما 
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فيضمن قدر ما زفسد من اجللد أو اللحم ويكون الصيد للرامي الذي ذكاه ولو كانت الرمية اليت مل   

تبلغ ذكاته أوال والرمية اليت بلغت ذكاته آخرا كان للرامي اآلخر ألنه الذي ذكاه ومل يكن على الرامي 
ألنه مل جين عليه بعد ما صار له وال على الذي ذكاه شيء ألنه إمنا رمى صيدا ممتنعا له رميه  األول شيء

ولو كان رماه فبلغ أن ال ميتنع مثله وحتامل فدخل دار إرسال الرجل اجلارح قال الشافعي رمحه اهلل وإذا 
و مل يره فإن كان إمنا أرسل الرجل اجلارح طائرا كان أو دابة على الصيد فمضى مث صرعه فرأى الصيد أ

رجع عن سننه وأخذ طريقا إىل غريها فهذا طالب غري راجع فإن قتل الصيد أكل وإذا رجع إىل صاحبه 
رأى الصيد أو مل يره مث عاد بعد رجوعه فقتله مل يؤكل من قبل أن اإلرسال األول قد انقضى وهذا 

قفة وقفها فاستقبل أو يف طريق غري إحداث طلب بعد إرسال فإن زجره صاحبه برجوعه فانزجر أو يف و
طريق الصيد فعاد يف جريه فقتله أكل وكان ذلك كإرساله إياه من يده قال الشافعي وإذا رمى الصيد 
فأثبته إثباتا ال يقدر معه على أن ميتنع من أن يؤخذ أو كان مريضا أو مكسورا أو صغريا ال يستطيع 

وال حيل هذا إال بالذكاة وجهان ما كان من وحشى أو  االمتناع من أن يؤخذ فرمى فقتل مل حيل أكله
أنسى فما قدر عليه بغري الرمي والسالح مل حيل إال بذكاة وما مل يقدر عليه إال برمي أو بسالح فهو 

ذكاة له قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية 
بن خديج قال قلنا يا رسول اهلل إنا القو العدو غدا وليس معنا مدى أنذكي بن رفاعة عن جده رافع 

بالليط فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ما أهنر الدم وذكر عليه اسم اهلل فكلوه إال ما كان من سن أو 
ظفر فإن السن عظم من اإلنسان والظفر مدى احلبش قال الشافعي فإن كان رجل رمى صيدا فكسره أو 

ناحه أو بلغ به احلال اليت ال يقدر الصيد أن ميتنع فيها من أن يكون مأخوذا فرماه أحد فقتله كان قطع ج
حراما وكان على الرامي قيمته باحلال اليت رماه هبا مكسورا أو مقطوعا ألنه مستهلك لصيد قد صار 

الثاين ما نقصته الرمية لغريه ولو رماه فأصابه مث أدرك ذكاته فذكى كان للرامي األول وكان على الرامي 
يف احلال اليت أصابه فيها ولو رماه األول فأصابه وكان ممتنعا بطريان إن كان طائرا أو بعد وإن كان دابة 

 مث رماه الثاين فأثبته حىت ال يستطيع أن ميتنع كان للثاين ولو رماه األول يف هذه احلال فقتله ضمن 
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صار له دونه ولو رمياه معا فمضى ممتنعا مث رماه ثالث فصريه غري ممتنع كان قيمته للثاين ألنه قد   
للثالث دون األولني ولو رماه األوالن بعد رمية الثالث فقتاله ضمناه ولو رمياه معا أو أحدمها قبل اآلخر 

دامها قبل فأخطأته إحدى الرميتني وأصابته األخرى كان الذي أصابته رميته ضامنا ولو أصابتاه معا أو إح
األخرى كانت الرميتان مستويتني أو خمتلفتني إال أهنما قد جرحتاه فأنفذت إحدامها مقالته ومل تنفذه 
األخرى كانا مجيعا قاتلني له وكان الصيد بينهما كما جيرح الرجالن الرجل أحدمها اجلرح اخلفيف 

فإن كانت إحدى الرميتني أتت منه واآلخر اجلرح الثقيل أو عدد اجلراح الكثرية فيكونان مجيعا قاتلني 
على ما ال يعيش منه طرفة عني مثل أن تقطع حلقومه أو مريئه أو رأسه أو تقطعه باثنني فإن كانت هي 
اليت وقعت أوال مث وقعت الرمية اآلخرى آخرا فإمنا رمى اآلخر ميتا فال ضمان عليه إال أن يكون أفسد 

من اجللد أو اللحم ويكون الصيد للرامي الذي ذكاه ولو بالرمية جلدا أو حلما فيضمن قدر ما زفسد 
كانت الرمية اليت مل تبلغ ذكاته أوال والرمية اليت بلغت ذكاته آخرا كان للرامي اآلخر ألنه الذي ذكاه 
ومل يكن على الرامي األول شيء ألنه مل جين عليه بعد ما صار له وال على الذي ذكاه شيء ألنه إمنا 

له رميه ولو كان رماه فبلغ أن ال ميتنع مثله وحتامل فدخل دار إرسال الرجل اجلارح رمى صيدا ممتنعا 
قال الشافعي رمحه اهلل وإذا أرسل الرجل اجلارح طائرا كان أو دابة على الصيد فمضى مث صرعه فرأى 

ل الصيد أو مل يره فإن كان إمنا رجع عن سننه وأخذ طريقا إىل غريها فهذا طالب غري راجع فإن قت
الصيد أكل وإذا رجع إىل صاحبه رأى الصيد أو مل يره مث عاد بعد رجوعه فقتله مل يؤكل من قبل أن 

اإلرسال األول قد انقضى وهذا إحداث طلب بعد إرسال فإن زجره صاحبه برجوعه فانزجر أو يف وقفة 
اله إياه من يده وقفها فاستقبل أو يف طريق غري طريق الصيد فعاد يف جريه فقتله أكل وكان ذلك كإرس

قال الشافعي وإذا رمى الصيد فأثبته إثباتا ال يقدر معه على أن ميتنع من أن يؤخذ أو كان مريضا أو 
مكسورا أو صغريا ال يستطيع االمتناع من أن يؤخذ فرمى فقتل مل حيل أكله وال حيل هذا إال بالذكاة 



لسالح مل حيل إال بذكاة وما مل يقدر وجهان ما كان من وحشى أو أنسى فما قدر عليه بغري الرمي وا
 عليه إال برمي أو بسالح فهو ذكاة له 

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة
 وجزء منها 
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باب يف الذكاة والرمي    
عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن  قال الشافعي رمحه اهلل أخربنا سفيان بن عيينة 

رفاعة عن جده رافع بن خديج قال قلنا يا رسول اهلل إنا القو العدو غدا وليس معنا مدى أنذكي بالليط 
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ما أهنر الدم وذكر عليه اسم اهلل فكلوه إال ما كان من سن أو ظفر فإن 

الظفر مدى احلبش قال الشافعي فإن كان رجل رمى صيدا فكسره أو قطع السن عظم من اإلنسان و
جناحه أو بلغ به احلال اليت ال يقدر الصيد أن ميتنع فيها من أن يكون مأخوذا فرماه أحد فقتله كان 

حراما وكان على الرامي قيمته باحلال اليت رماه هبا مكسورا أو مقطوعا ألنه مستهلك لصيد قد صار 
ماه فأصابه مث أدرك ذكاته فذكى كان للرامي األول وكان على الرامي الثاين ما نقصته الرمية لغريه ولو ر

يف احلال اليت أصابه فيها ولو رماه األول فأصابه وكان ممتنعا بطريان إن كان طائرا أو بعد وإن كان دابة 
يف هذه احلال فقتله ضمن قيمته مث رماه الثاين فأثبته حىت ال يستطيع أن ميتنع كان للثاين ولو رماه األول 

للثاين ألنه قد صار له دونه ولو رمياه معا فمضى ممتنعا مث رماه ثالث فصريه غري ممتنع كان للثالث دون 
األولني ولو رماه األوالن بعد رمية الثالث فقتاله ضمناه ولو رمياه معا أو أحدمها قبل اآلخر فأخطأته 

لذي أصابته رميته ضامنا ولو أصابتاه معا أو إحدامها قبل األخرى إحدى الرميتني وأصابته األخرى كان ا
كانت الرميتان مستويتني أو خمتلفتني إال أهنما قد جرحتاه فأنفذت إحدامها مقالته ومل تنفذه األخرى 
كانا مجيعا قاتلني له وكان الصيد بينهما كما جيرح الرجالن الرجل أحدمها اجلرح اخلفيف واآلخر 



أو عدد اجلراح الكثرية فيكونان مجيعا قاتلني فإن كانت إحدى الرميتني أتت منه على ما ال  اجلرح الثقيل
يعيش منه طرفة عني مثل أن تقطع حلقومه أو مريئه أو رأسه أو تقطعه باثنني فإن كانت هي اليت وقعت 

أفسد بالرمية جلدا أوال مث وقعت الرمية اآلخرى آخرا فإمنا رمى اآلخر ميتا فال ضمان عليه إال أن يكون 
أو حلما فيضمن قدر ما زفسد من اجللد أو اللحم ويكون الصيد للرامي الذي ذكاه ولو كانت الرمية 

اليت مل تبلغ ذكاته أوال والرمية اليت بلغت ذكاته آخرا كان للرامي اآلخر ألنه الذي ذكاه ومل يكن على 
على الذي ذكاه شيء ألنه إمنا رمى صيدا ممتنعا الرامي األول شيء ألنه مل جين عليه بعد ما صار له وال 

له رميه ولو كان رماه فبلغ أن ال ميتنع مثله وحتامل فدخل دار رجل فأخذه الرجل فذكاه كان لألول 
 ألنه الذي بلغ به أن يكون غري ممتنع وكان على صاحب الدار ما نقصته الذكاة 
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ب الدار ومل يذكه كان عليه رده إىل صاحبه ولو مات يف يده إن كانت نقصته شيئا ولو أخذه صاح  
قبل أن يرده كان ضامنا له من قبل أنه متعد بأخذه ومنع من صاحبه ذكاته ولو كانت الرمية مل تبلغ به 

أن يكون غري ممتنع وكان فيه ما يتحامل طائرا أو عاديا فدخل دار رجل فأخذه كان لصاحب الدار قال 
األول ورماه الثاين فلم يدر أبلغ به األول أن يكون ممتنعا أو غري ممتنع جعلناه بينهما  الشافعي ولو رماه

نصفني كما جنعل القاتلني معا وهو على الذكاة حىت يعلم أنه قد صار إىل حال ال يقدر فيها على 
ت أو يف االمتناع ويكون مقدورا على ذكاته قال وإذا رمى الرجل طائرا يطري فأصابه أي إصابة ما كان

أي موضع ما كان إذا جرحته فأدمته أو بلغت أكثر من ذلك فسقط إىل األرض ووجدناه ميتا مل ندر 
أمات يف اهلواء أو بعد ما صار إىل األرض أكل من قبل أنه مما أحل من الصيد وأنه ال يوصل إىل أن 

يد الطري كله إال ما يكون مأخوذا إال بالوقوع ولو حرمنا هذا خوفا أن تكون األرض قتلته حرمنا ص
أخذ منه فذكي وكذلك لو وقع على جبل أو غريه فلم حيرك عنه حىت أخذ ولكنه لو وقع على جبل 

فتردى عن موضعه الذي وقع عليه قليال أو كثريا كان مترديا ال يؤكل إال أن يذكى حىت حييط العلم أنه 
عته باثنني فيعلم حينئذ أنه مل يقع إال مات قبل أن يتردى أو جتد الرمية قد قطعت رأسه أو ذحبته أو قط



ذكيا فإن وقع على موضع فتردى فمر حبجارة حداد أو شوك أو شيء ميكن أن يكون قطع رأسه أو 
نصفه أو أتى على ذلك مل يؤكل حىت حييط العلم أنه مل يترد إال بعد ما مات وإذا رمى الرجل بسهمه 

واء ويأكل كل ما أصاب إذا قصد بالرمية قصد صيد صيدا فأصاب غريه أو أصابه فأنفذه وقتل غريه فس
يراه فقد مجع الرمية اليت تكون هبا الذكاة وإن نوى صيدا وإذا رمى الرجل الصيد حبجر أو بندقة فخرقت 

أو مل خترق فال يأكله إال أن يدرك ذكاته ألن الغالب منها أهنا غري ذكاة وواقذة وأهنا إمنا قتلت بالثقل 
يست من معاين السالح الذي يكون ذكاة ولو رمى مبعراض فأصاب بصفحه فقتل دون اخلرق وأهنا ل

كان موقوذا ال يؤكل ولو أصاب بنصله وحده ونصله حمدد فخرق أكل من قبل أنه سهم إمنا يقتل 
باخلرق ال بالثقل ولو رمى بعصا أو عود كان موقوذا ال يؤكل ولو خسق كل واحد منهما فإن كان 

ميور مور السالح بعجلة السالح أكل وإن كان ال ميور إال مستكرها نظرت فإن اخلاسق منهما حمددا 
كان العود أو العصا خفيفني كخفة السهم أكلت ألهنما إذا خفا قتال باملور وان أبطئا وإن كان أثقل من 

 ذلك بشيء متباين مل يؤكل من قبل أن األغلب على أن القتل بالثقل فيكون 
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الذكاة قال الشافعي رمحه اهلل أحب الذكاة باحلديد وأن يكون ما ذكي به من احلديد موحيا  موقذا  
أخف على املذكي وأحب أن يكون املذكي بالغا مسلما فقيها ومن ذكى من امرأة أو صيب من املسلمني 

جازت ذكاته وكذلك من ذكى من صبيان أهل الكتاب ونسائهم وكذلك كل ما ذكى به من شيء 
الدم وفرى األوداج واملذبح ومل يثرد جازت به الذكاة إال الظفر والسن فإن النهى جاء فيهما عن أهنر 

النيب صلى اهلل عليه وسلم فمن ذكى بظفره أو سنه ومها ثابتان فيه أو زائالن عنه أو بظفر سبع أو سنه 
ة فيه عن النيب صلى اهلل أو ما وقع عليه اسم الظفر من أظفار الطري أو غريه مل جيز األكل به لنص السن

عليه وسلم قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق قال الشافعي كمال الذكاة 
بأربع احللقوم واملريء والودجني وأقل ما يكفى من الذكاة اثنان احللقوم واملريء وإمنا أحببنا أن يؤتى 

ني فقد استوظف قطع احللقوم واملريء حىت أباهنما بالذكاة على الودجني من قبل أنه إذا أتى على الودج



وفيهما موضع الذكاة ال يف الودجني ألن الودجني عرقان قد يسيالن من اإلنسان مث حييا واملريء هو 
املوضع الذي يدخل فيه طعام كل خلق يأكل من بشر أو هبيمة واحللقوم موضع النفس وإذا بانا فال حياة 

لقوم والودجني دون املريء مل تكن ذكاة ألن احلياة قد تكون بعد هذا مدة جتاوز طرفة عني فلو قطع احل
وإن قصرت وكذلك لو قع املريء والودجني دون احللقوم مل تكن ذكاة من قبل أن احلياة قد تكون بعد 
هذا مدة وإن قصرت فال تكون الزكاة إال ما يكون بعده حياة طرفة عني وهذا ال يكون إال يف اجتماع 

لقوم واملريء دون غريمها قطع احل  

 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل
 ترد واقتصر 

  
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم   .  
  

ونقل أبو حيان أنه يقال    وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فصيح :
  

ما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهن    
  

الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف     
  

ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه     
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باب موضع الزكاة يف املقدور على زكاته    
  

وحكم غري املقدور عليه    



قال الشافعي الذكاة ذكاتان فذكاة ما قدر عليه من وحشى أو أنسي الذبح أو النحر وموضعهما اللبة  
فيه مبا جاءت واملنحر واحللق ال موضع غريه ألن هذا موضع احللقوم واملريء والودجني فذلك الذكاة 

السنة واآلثار وما مل يقدر عليه فذكاته ذكاة الصيد أنسيا كان أو وحشيا فإن قال قائل بأي شيء قست 
هذا قيل قسته بالسنة واآلثار وقد كتبت ذلك يف غري هذا املوضع ألن السنة أنه أمر يف األنسى بالذبح 

وارح فلما قدر على الوحشي فلم حيل والنحر إذا قدر على ذلك منه ويف الوحشي بالرمي والصيد باجل
إال مبا حيل به األنسي كان معقوال عن اهلل تعاىل أنه إمنا أراد به الصيد يف احلال اليت ال يقدر عليها على 
أن يكون فيها مذكي بالذبح والنحر وكذلك ملا أمر بالذبح والنحر يف األنسي فامتنع امتناع الوحشي 

ه الوحشي املمتنع فإن قال قائل ال أجد هذا يف األنسي قيل وال جتد يف كان معقوال أنه يذكي مبا يذكي ب
الوحشي الذبح فإذا أحلته إىل الذبح واألصل الذي يف الصيد غري الذبح حني صار مقدورا عليه فكذلك 
فأحل األنسي حني صار إىل االمتناع إىل ذكاة الوحشي فإن قلت ال أحيل األنسي وإن امتنع إىل ذكاة 

از عليك لغريك أن يقول ال أحيل الوحشي إذا قدر عليه إىل ذكاة األنسي وأثبت على كل الوحشي ج
واحد منهما ذكاته يف أي حال ما كان وال أحيلهما عن حاهلما بل هذا لصاحب الصيد أوىل ألين ال 

النيب أعلم يف الصيد خربا يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا وأعلم يف األنسي ميتنع خربا عن 
صلى اهلل عليه وسلم يثبت بأنه رأي ذكاته كذكاة الوحشي كيف جيوز ألحد أن يفرق بني اجملتمع مث إذا 

فرق أبطل الثابت من جهة اخلرب ويثبت غريه من غري جهة اخلرب قال وإذا رمى الرجل بسيف أو سكني 
إن أصابه بصفح السيف صيدا فأصابه حبد السيف أو حد السكني فمار فيه فهو كالسهم يصيبه بنصله و

أو مبقبضه أو قفاه إن كان ذا قفا أو بنصاب السكني أو قفاه أو صفحه فاحنرف احلد عليه حىت ميور فال 
يأكله إال أن يدرك ذكاته وهذا كالسهم يرمى به واخلشبة واخلنجر فال يؤكل ألنه ال يدري أيهم قتله 

له فله أن يأكله كما يذبح الشاة ال ينوي أن قال وإن رمى صيدا بعينه بسيف أو سهم وال ينوي أن يأك
يأكلها فيجوز له أكلها ولو رمى رجل شخصا يراه حيسبه خشبة أو حجرا أو شجرا أو شيئا فأصاب 

صيدا فقتله كان أحب إىل أن يتنزه عن أكله ولو أكله ما رأيته حمرما عليه وذلك أن رجال لو أخطأ بشاة 
 له فذحبها ال يريد 
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ذكاهتا أو أخذها بالليل فحز حلقها حىت أتى على ذكاهتا وهو يراها خشبة لينة أو غريها ما بلغ علمي   
أن يكون ذا حمرما عليه ولو دخل علينا بالتحرمي عليه إذا أتى على ما يكون ذكاة إذا مل ينو الذكاة دخل 

مل يكن له أكلها ودخل علينا أن لو  علينا أن يزعم أن رجال لو أخذ شاة ليقتلها ال ليذكيها فذحبها ومسى
رمى ما ال يؤكل من الطائر والدواب فأصاب صيدا يؤكل مل يأكله من قبل أنه قصد بالرمية قصد غري 

الذكاة وال نية املأكول ودخل علينا أن لو أراد ذبح شاة فأخطأ بغريها فذحبه مل يكن له أكله ولو أضجع 
سمى وأمر السكني فذحبهما حل له أكل اليت نوى ذحبها ومل شاتني ليذبح إحدامها وال يذبح األخرى ف

حيل له أكل اليت مل ينو ذحبها ودخل علينا أكثر من هذا وأويل أن يدخل مما أدخله بعض أهل الكالم 
وذلك أن يذبح الرجل شاة غريه فيدركها الرجل املالك هلا فزعم أنه ال حيل أكلها لواحد منهما من قبل 

ل له أكلها ومالكها غري ذابح هلا وال آمر بذحبها وهذا قول ال يستقيم خيالف اآلثار أن ذاحبها عاص ال حي
وال أعلم يف األمر بالذبح وال يف النية عمل غري الذكاة ولقد دخل على قائل هذا القول منه ما تفاحش 

حىت زعم أن رجال لو غصب سوطا من رجل فضرب به أمته حد الزنا ولو كان الغاصب السلطان 
رب به احلد مل يكن واحد من هذين حمدودا وكان عليهما أن يقام عليهما احلد بسوط غري مغصوب فض

فإذا كان هذا عند أهل العلم على غري ما قال فالنية أوىل أن ال تكون يف الذبائح والصيد تعمل شيئا واهلل 
كل ألنه ميتة وإمنا تكون أعلم قال الشافعي وما طلبته الكالب أو البزاة فأتعبته فمات ومل تنله فال يؤ

الذكاة فيما نالت ألهنا مبا نالت تقوم مقام الذكاة ولو أن رجال طلب شاة ليذحبها فأتعبها حىت ماتت مل 
يأكلها وما أصيب من الصيد بأي سالح ما كان ومل مير فيه فال يؤكل حىت يبلغ أن مير فيدمى أو جياوز 

صقور واجلوارح كلها فقتلته ومل تدمه احتمل معنيني اإلدماء فيخرق أو يهتك وما نالته الكالب وال
أحدمها أن ال يؤكل حىت خيرق شيئا ألن اجلارح ما خرق وقد قال اهلل تبارك وتعاىل اجلوارح واملعىن 

الثاين أن فعلها كله ذكاة فبأي فعلها قتلت حل وقد يكون هذا جائزا فيكون فعلها غري فعل السالح ألن 
وأدىن ذكاة اآلدمي ما خرق حىت يدمى وفعلها عمد القتل ال على أن يف القتل فعل السالح فعل اآلدمي 

فعلني أحدمها ذكاة واآلخر غري ذكاة وقد تسمى جوارح ألهنا جترح فيكون امسا ال رما وأكل ما 



أمسكن مطلقا فيكون ما أمسكن حالال باإلطالق ويكون اجلرح إن جرحها هو اسم موضوع عليها ال 
مل يؤكل ما قتلت وإذا  أهنا إن مل جترح  
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أحرز الرجل الصيد فربطه وأقام عنده أو مل يقم فانفلت منه فصاده غريه من ساعته أو بعد دهر طويل   
فسواء ذلك كله وهو لصاحبه الذي أحرزه ألنه قد ملكه ملكا صحيحا كما ميلك شاته أال ترى أن 

ضمن له قيمة شاته فإذا كان هذا هكذا فقد ملكه ملك الشاة رجال لو قتله يف يديه ضمن له قيمته كما ي
أال ترى أن محار األنسي لو استوحش فأخذه رجل كان للمالك األول وسنة اإلسالم أن من ملك من 
اآلدميني شيئا مل خيرج من ملكه إال بأن خيرجه هو ولو كان هرب الوحشي من يديه خيرجه من ملكه 

ويسأل من خالف هذا القول إذا هرب خرج من ملكه هبرب نفسه  كان هرب األنسي خيرجه من ملكه
ميلك نفسه فال جيوز ألحد غريه أن ميلكه فإن قال ال وكيف متلك البهائم أنفسها قيل وهكذا ال ميلكها 

غري من ملكها على من ملكها إال بإخراجه إياها من يده ويسأل ما فرق بني أن خيرج من يده فيصري 
ه كان لألول إذا تقارب ذلك وإن تباعد كان لآلخر أفرأيت إن قال قائل إذا تباعد ممتنعا فإن أخذه غري

كان لألول وإذا تقارب كان لآلخر ما احلجة عليه هل هي إال أن يقال ال جيوز إال أن يكون لألول بكل 
حال وإذا انفلت كان ملن أخذه من ساعته وهكذا كل وحشى يف األرض من طائر أو غريه واحلوت 

ممتنع من الصيد قال الشافعي وإذا ضرب الرجل الصيد أو رماه فأبان يده أو رجله فمات من تلك وكل 
الضربة فسواء ذلك ولو أبان نصفه فيأكل النصفني واليد والرجل ومجيع البدن ألن تلك الضربة إذا 

ذكاة على وقعت موقع الذكاة كانت ذكاة على ما بان وبقى كما لو ضربه أو ذحبه فأبان رأسه كانت ال
الرأس ومجيع البدن وال تعدو الضربة أو الرمية أن تكون ذكاة والذكاة ال تكون على بعض البدن دون 

بعض أو ال تكون ذكاة فال يؤكل منه شيء ولكنه لو أبان منه عضوا مث أدرك ذكاته فذكاه مل يأكل 
ح وال يقع إال على البدن العضو الذي أبان ألن الضربة األوىل صارت غري ذكاة وكانت الذكاة يف الذب



وما ثبت فيه منه ومل يزايله وما زايله كان مبنزلة امليتة أال ترى أنه لو ضرب منه عضوا مث أدرك ذكاته 
 فتركها مل يأكل منه شيئا ألن الذكاة قد أمكنته فصارت الضربة األوىل غري الذكاة 

 ID ' '   عله أخذه من ابن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ول :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 

  
ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه   .  
  

وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي    مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :
  

ثبوت اهلاء يف     مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)
  

وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف للدراوردي    مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :
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باب فيه مسائل مما سبق    
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وكل ما كان مأكوال من طائر أو دابة فأن يذبح أحب إىل وذلك سنته  

اهلل يأمركم أن تذحبوا بقرة وحكايته فقال  وداللة الكتاب فيه والبقر داخلة يف ذلك لقوله عز وجل إن
فذحبوها وما كادوا يفعلون إال اإلبل فقط فإهنا تنحر ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حنر بدنه 
فموضع النحر يف االختيار يف السنة يف اللبة وموضع الذبح يف االختيار يف السنة أسفل من اللحيني 

بني اللبة واحللق فأين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما جيزيه إذا وضع  والذكاة يف مجيع ما ينحر ويذبح ما
الذبح يف موضعه وإن حنر ما يذبح أو ذبح ما ينحر كرهته له ومل أحرمه عليه وذلك أن النحر والذبح 

ذكاة كله غري أين أحب أن يضع كل شيء من ذلك موضعه ال يعدوه إىل غريه قال ابن عباس الذكاة يف 



ن قدر وروى مثل ذلك عن عمر بن اخلطاب وزاد عمر وال تعجلوا األنفس أن تزهق قال اللبة واحللق مل
الشافعي والذكاة ذكاتان فما قدر على ذكاته مما حيل أكله فذكاته يف اللبة واحللق ال حيل بغريمها أنسيا 

ا فإن كان أو وحشيا وما مل يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسالح حيث قدر عليه أنسيا كان أو وحشي
تردى بعري يف هنر أو بئر فلم يقدر على منحره وال مذحبه حيث يذكى فطعن فيه بسكني أو شيء جتوز 

الذكاة به فأهنر الدم منه مث مات أكل وهكذا ذكاة ما ال يقدر عليه قد تردى بعري يف بئر فطعن يف 
سيب عن املتردي ينال شاكلته فسئل عنه ابن عمر فأمر بأكله وأخذ منه عشريا بدرمهني وسئل ابن امل

بشيء من السالح فال يقدر على مذحبه فقال حيثما نلت منه بالسالح فكله وهذا قول أكثر املفتني قال 
الشافعي وأحب يف الذبيحة أن توجه إىل القبلة إذا أمكن ذلك وإن مل يفعل الذابح فقد ترك ما أستحبه 

ى اهلل عنه عن النخع وأن تعجل األنفس أن له وال حيرمها ذلك قال الشافعي هنى عمر ابن اخلطاب رض
تزهق والنخع أن يذبح الشاة مث يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه وملكان الكسر فيه أو تضرب 

ليعجل قطع حركتها فأكره هذا وأن يسلخها أو يقطع شيئا منها ونفسها تضطرب أو ميسها بضرب أو 
مما كرهت له بعد اإلتيان على الذكاة كان مسيئا ومل غريه حىت تربد وال يبقى فيها حركة فإن فعل شيئا 

حيرمها ذلك ألهنا ذكية قال الشافعي ولو ذبح رجل ذبيحة فسبقته يده فأبان رأسها أكلها وذلك أنه أتى 
 بالذكاة قبل 
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يعلم فإن قطع الرأس ولو ذحبها من قفاها أو أحد صفحيت عنقها مث مل يعلم مىت ماتت مل يأكلها حىت   
علم أهنا حييت بعد قطع القفا أو أحد صفحيت العنق حىت وصل باملدية إىل احللقوم واملريء فقطعهما 
وهي حية أكل وكان مسيئا باجلرح األول كما لو جرحها مث ذكاها كان مسيئا وكانت حالال وال 

نظر إىل احللقوم واملريء يضره بعد قطع احللقوم واملريء معا أقطع ما بقى من رأسها أو مل يقطعه إمنا أ
فإذا وصل إىل قطعهما وفيها احلياة كانت ذكية وإذا مل يصل إىل ذلك وفيها احلياة كانت ميتة وإذا غاب 

ذلك عين وقد ابتدأ من غري جهتها جعلت احلكم على الذي ابتدأ منه إذا مل أستيقن حبياة بعد قال 



على ذلك شيئا من ذكر اهلل عز وجل فالزيادة خري وال الشافعي والتسمية على الذبيحة باسم اهلل فإذا زاد 
أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى اهلل عليه وسلم بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصالة عليه 

فصلى اهلل عليه يف كل احلاالت ألن ذكر اهلل عز وجل والصالة عليه إميان باهلل تعاىل وعبادة له يؤجر 
عاىل من قاهلا وقد ذكر عبدالرمحن بن عوف أنه كان مع النيب صلى اهلل عليه وسلم عليها إن شاء اهلل ت

فتقدمه النيب صلى اهلل عليه وسلم قال فاتبعه فوجده عبدالرمحن ساجدا فوقف ينتظره فأطال مث رفع فقال 
 عبدالرمحن لقد خشيت أن يكون اهلل عز ذكره قد قبض روحك يف سجودك فقال يا عبدالرمحن إين ملا

كنت حيث رأيت لقيين جربيل فأخربين عن اهلل عز وجل أنه قال من صلى عليك صليت عليه فسجدت 
هلل شكرا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من نسى الصالة علي خطيء به طريق اجلنة قال الربيع 

والشافعي  قال مالك ال يصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم مع التسمية على الذبيحة وإن ذا لعجب
يقول يصلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم مع التسمية على الذبيحة قال الشافعي ولسنا نعلم مسلما 

وال خناف عليه أن تكون صالته عليه صلى اهلل عليه وسلم إال اإلميان باهلل ولقد خشيت أن يكون 
 عليه وسلم عند الذبيحة الشيطان أدخل على بعض أهل اجلهالة النهي عن ذكر اسم رسول اهلل صلى اهلل

ليمنعهم الصالة عليه يف حال ملعىن يعرض يف قلوب أهل الغفلة وما يصلي عليه أحد إال إميانا باهلل تعاىل 
وإعظاما له وتقربا إليه صلى اهلل عليه وسلم وقربنا بالصالة عليه منه زلفى والذكر على الذبائح كلها 

أن يقول اللهم تقبل مين قاله وإن قال اللهم منك  سواء وما كان منها نسكا فهو كذلك فإن أحب
وإليك فتقبل مين وإن ضحى هبا عن أحد فقال تقبل من فالن فال بأس هذا دعاء له ال يكره يف حال وقد 

 روى عن النيب 
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عز  صلى اهلل عليه وسلم من وجه ال يثبت مثله أنه ضحى بكبشني فقال يف أحدمها بعد ذكر اسم اهلل  
وجل اللهم عن حممد وعن آل حممد ويف اآلخر اللهم عن حممد وعن أمة حممد قال الربيع رأيت الشافعي 

 إذا حضر اجلزار ليذبح الضحية حضره حىت يذبح 



باب الذبيحة وفيه من جيوز ذحبه    
 قال الشافعي رمحه اهلل وذبح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصيب من املسلمني أحب إىل من 

ذبح اليهودي والنصراين وكل حالل الذبيحة غري أين أحب للمرء أن يتوىل ذبح نسكه فإنه يروى أن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال المرأة من أهله فاطمة أو غريها احضري ذبح نسيكتك فإنه يغفر لك عند 

هلل عليه وسلم حنر أول قطرة منها قال الشافعي وإن ذبح النسيكة غري مالكها أجزأت ألن النيب صلى ا
بعض هديه وحنر بعضه غريه وأهدى هديا فإمنا حنره من أهداه معه غري أين أكره أن يذبح شيئا من 
النسائك مشرك ألن يكون ما تقرب به إىل اهلل على أيدي املسلمني فإن ذحبها مشرك حتل ذبيحته 

وما ذبح اليهود والنصارى  أجزأت مع كراهيت ملا وصفت ونساء أهل الكتاب إذا أطقن الذبح كرجاهلم
ألنفسهم مما حيل للمسلمني أكله من الصيد أو هبيمة األنعام وكانوا حيرمون منه شحما أو حوايا أو ما 

اختلط بعظم أو غريه إن كانوا حيرمونه فال بأس على املسلمني يف أكله ألن اهلل عز وجل إذا أحل 
حبوا لنا ففيه شيء مما حيرمون فلو كان حيرم طعامهم فكان ذلك عند أهل التفسري ذبائحهم فكل ما ذ

علينا إذا ذحبوه ألنفسهم من أصل دينهم بتحرميهم حلرم علينا إذا ذحبوه لنا ولو كان حيرم علينا بأنه ليس 
من طعامهم وإمنا أحل لنا طعامهم وكان ذلك على ما يستحلون كانوا قد يستحلون حمرما علينا يعدونه 

ذهبنا هذا املذهب أن نأكله ألنه من طعامهم احلالل هلم عندهم ولكن ليس  هلم طعاما فكان يلزمنا لو
هذا معىن اآلية معناها ما وصفنا واهلل أعلم قال الشافعي وقد أنزل اهلل عز ذكره على نبيه صلى اهلل عليه 

فهو وسلم فما أحل فيه فهو حالل إىل يوم القيامة كان ذلك حمرما قبله أو مل يكن حمرما وما حرم فيه 
حرام إىل يوم القيامة كان ذلك حراما قبله أو مل يكن ونسخ به ما خالفه من كل دين أدركه أو كان 

قبله وافترض على اخللق اتباعه غري أنه أذن جل ثناؤه بأن تؤخذ اجلزية من أهل الكتاب وهم صاغرون 
م شيئا حرمه اجلزء غري عاذر هلم بتركهم اإلميان وال حمرم عليهم شيئا أحله يف كتابه وال حمل هل 2 
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